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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА

НЯМА ПРЕГОВОРИ С 

ТЕРОРИСТИТЕ
^Смисълът на ангажирането на международната общност в решаването на кризата в Южна Сърбия 
е подкрепа на диалога * Включването на терористите в преговорите би било прецедент, който би 
могъл утре да се приложи и във Франция и Испания * През сдеващата седмица в Банялука ще бъде 
подписана спогодба за специални връзки на СР Югославия с Република Сръбска * СР Югославия 
да предявява иск за наваксване на щетите, предизвикани от бомбардировките

- Планът за решаване на 
кризата в Южна Сърбия пре
длага основания да се надя
ваме, ме мирът би могъл да се 
възстанови на просторите на 
Прсшево, Буяновац и Медве- 
джа, но с албанските терор
исти не може да се преговаря, 
заяви югославският президе
нт д-р Воислав. Кощуница на 
редовна 
във вторник.'

Смисълът на ангажиране
то на международната общн
ост в решаването на кризата 
в Южна Сърбия е подкрепа 
на диалога и помощ на албан
ската страна да излъчи пред
ставители. които да отстоя
ват интереса на народа - съв- 
месното живеене, а не разра
стването на насилието.

Държавният глава подче
рта, че демократическото чо
вечество и Европа подкрепят 
югославското становище, че 
включването на терористите 
в преговорите би бил преце
дент, който би мргъл да се 
приложи и във Франция и Ис
пания.

няма

ДНЕС ЗАСЕДАВАТ И ДВАТА СЪВЕТА НА 
СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА

РАЗИСКВАНИЯ ЗА 

АМНИСТИЯТА И 

ГРАЖДАНСТВОТОпресконференция

^Съюзното правителство предлага да бъде анулиран Указът 
за отнемане на гражданството и имуществото на семейство 
Караджорджевпчн

Депутатите в Съвета на гражданите и Съвета на ренуб- 
Съюзната скупщина днес обсъждат проектите наликите на

няколко закона, от които са най-важни законопроектите за-Ще дойде време, когато ме
ждународната общност няма да 
може Да каже, че сега не е време 
за завръщането на Югославска
та войска в Космет, каза през
идентът и добави,че в съзвучие 
с Резолацията трябва да настоя
ваме за завъртането на сърби
те, черногорците и другото не- 
албанско население.

За следващата седмица през
идентът Кощуница оповести по
дписване на спогодба за специ
ални връзки на Югославия с Ре
публика Сръбска, което е в уни
сон с Дейзънското споразумение.

На въпроса за военните ре
парации президентът отговори, 
че нашата страна няма да пре
дяви иск за наваксване на ще
тите, предизвикани от бомбар
дировките. Една част от тези ще
ти ще бъде наваксана, каза през
идентът.

територията на Косово и Ме- 
тохия. Могат да се организи
рат съвместни патрули на 
Югославската войска и на 
КФОР или на нашата поли
ция и полицията на УНМИК, 
добави Кощуница.

За намаляване на напрежени
ето трябва да обмислим и за въ
веждането на офицери за връзка 
между ЮВ и КФОР в Буяновац, 
Ниш, Прищина и в базата Бонд- 
стил.

амнистията и гражданството.
Съюзното правителство предложи и законопроект за ану

лиране на Указа за отнемане на гражданството и имуществото 
семейство Караджорджевичи, който е издаден през далеч

ната 1945 година.
В дневния ред на заседанията на двата съвета е включен и 

проектозакон за временно провеждане на платежния оборот в 
страната.

Сесията на съюзния парламент се провежда в ремонтира
ното здание на Съюзната скупщина.-

на

ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
След последните събития п 

Косовскн Митровици президен
тът Кощуница настоя за компр-

ГЛАСУВАНИ СА 

НЯКОЛКО НОВИ 

ЗАКОНА
Буферната зона стана 

на на нссигурноста.
КФОР има резерв относно 
премахването на тази зона, за 
което настоява нашият план, 
тогава тя може да се намали 
и отчасти да се прехвърли

зо- омисно решение, понеже същес
твува оправдано опасение сред 
тамошните сърби относно посл- 

сиазване на Резо-

Ако

едователното
люция 
пост.

На Третата извънредна сесия на Републикан^ия партламент 
депутатите в Народната скупщина на Сърбия глй^ваха изменения 
и допълнения на няколко закона - за^мцист^я^риватизацията, 
Радиотелевизията, специалните права на президента на републи
ката, общественото информиране и решение заснемане на пра- 
восъдиите функции. , ,

Според новия закон ще бъдат намалеци наказанията на затвор- 
• ниците с 15 -25% в зависимост от "тежестта” на углавното дело, за 

което са осъдени. С амнистията няма М бъдат обхванати затвор
ниците, които са осъдени за неестествен блуд.с немощни лица и 
лица по-малки от 14 години, както и затвор^ците, които няколк-

6 месеца се отм^я прилагането 
сегашния Закон за приватизацията, докогатртрябва да бъде 
вай нов закон. '

С изменения и допълнения в Закона правата на
бившия президент в съзвучие с политическите промени след пар
ламентарните избори. Депутатите гласуваха и й.емейення в Закона 
за Радиотелевйзията, с които се отменя плащането на такса за 
електромерите, а РТС ще се финансира временно от бюджетните

. Гласувани са и измененията в закона за об^ественото информи 
ране, според които се отменят разпоредбите ЗВ наказанията на 

предвижда възмездие на наказаните.медии по сила 1а

1244 на Съвета за сигур

на

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОВЪЗГЛАСЕНА Е ГРИПНА 

^«ЕПИДЕМИЯ
' ф се явяват през след-

ократио са осъждани.
С измененията със срок от назователните колект!

тридесетина дни’’, съобщи Мииистср-

че въз основа иа

Съюзното министерство на здравеопазване
то и социалната политика във вторник нровъз- ващитс
гласи грипна епидемии в " В съобщението се*Точ„ява,
„а република..ските мит 1 л'ожаТ събраните досега сведе,страната, са зарее
опазването в С ьрои.1 Кри ? ",1а истрирани 30 897 заболили от грип. С това число 
предвидените от закона мс| у са обхи(,нат„ само хората, които са потърсили
разпространяването на това „а и- лекарска помощ в здравните ведомства. Експс-

”Иъз основа „а Х!,1”‘“ТС|> стра1Ш „ у рТите в Министерството смятат, че реалният
сто иа епидемията а е н,, о, г с ме к из ри „и I ^ заболсдите , м1)ргокрахНо „о-голям.

от различен интензитет, преди всичко в обра- 5до19год . •:|;| •. .

гласу-

медиите и се 
на досегашния закон. щ• |;

ти



ПОСЛАНИК СПИНЕЛИС НОВИНИ ©Т БЪЛГАРИЯ
НАТО ОБСЪЖДА НАМАЛЯВАНЕТО 

НА БУФЕРНАТА ЗОНА СТОЯНОВ СИ ВЗЕ СПЕЦ 

ПО ЛИБИЯ ЗА 

СЪВЕТНИК
Предложението на югославското прави- е изразявало уважение към въздържаността 

телство буферната зона в Южна Сърбия да на югославските сили на сигурността. Ние 
се намали от пет на един километър ”се об- вярваме, че планът на Чович е добра пер- 
съжда сериозно в седалището на НАТО в спектива за региона, понеже настоява за ми- 
Брюксел”, заяви гръцкият посланик в Юго- рно решаване на проблема и ще.направим 
славия Михалис Спинелис след срещата си с всичко, което е по силите ни, обстановката 
югославския премиер Зоран Жижич в По- да продължи да се развива в тази посока”, 
дгорица. каза посланик Спинелис.

"Гръцкото правителство няколкократно

Димитър Данчев е новият секретар на президента по външната 
политика, стана ясно вчера.

34-годишният дипломат е назначен на мястото на Владимир 
Филипов.

Данчев участва във всички дипломатически ходове по делото в 
Либия срещу, шестимата български медици като шеф на 
управление "Близък изток и Северна Африка” в МВнР. Работил е 
и в.посолството ни в 
руски и иврит.

БРЮКСЕЛ ЗА ОБСТАНОВКАТА В ЮЖНА СЪРБИЯ И В КОСМЕТ Израел. Владее френски, арабски, английски,

ОСЪДА НА НАСИЛИЕТО НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ ГРУПИ
ВЛАСТТА ГОТОВА ЗА 

ВОТА СРЕЩУ КОСТОВ
Европейският съюз най-остро осъди "насилие- диалог”, 

то и нелегалните акции на етническите албански Лидеририте на СДС изготвили стратегия за дебата по искания 
от социалистите вот на недоверие срещу Костов, разкриха 
запознати вчера.

В пленарната зала щели да присъстват всички министри. От 
управлящите изказвания готвели Димитър Абаджиев и 

Екатерина Михайлова. Идеята на сините била разискванията да са 
политически за разлика от днешния дебат, който е свързан с конк
ретните мерки в борбата с престъпността.

Управляващите са сигурни, че вотът срещу Костов няма да 
мине. Затова искали той да има пропаганден ефект, като се акцен
тира върху успехите на синьото управление.

Внесеният от БСП вот е слаба сценка от лош театър. Така 
"Открит форум” оцени вчера червената акция. Според Клара Ма
ринова било непростимо, че социалистите останали сами във вота 
срещу Костов.

Това е водевил, от който печели премиерът, отсече Маринова.
”БСП не би се ангажирала със съставяне на правителство в този 

парламент, ако Костов падне след вота”, съобщи в Силистра чер
веният депутат Любомир Божков. Според него правилният ход би 
бил съставяне на служебен кабинет.

В становищата се изразява "голяма загриже- 
въоръжени групи в Южна Сърбия, особено в бу- ност от факта, че'повишаването на напрежението 
ферната зона”. в региона би могло да застраши транспорта по 

Съюзът подчерта, че изцяло подкрепя ”ста- • Коридор № 10, една от най-важните пътни ар- 
новищата на Съвета за сигурност на ООН от 19 терии на Балканите”. името на

Съюзът поздрави "специфичните мерки, ко-декември миналата година, с които се търси спе
шно и пълно прекратяване на насилието в този ито предприемат КФОР и УНМИК, настоявайки

за решаването на проблема, включително и заси- 
Това се подчертава в становищата на ЕС по ления контрол на административната граница”, 

повод най-новото развитие на обстановката в 
Южна Сърбия и в Косово и Метохия, обнародвани делението на властта в СР Югославия да търси 
в сряда в Брюксел. Преди това от името на евро^ мирно решение, да спазва задълженията си от 
пейската "петнаесторка” шведският посланик в Резолюция № 244 на ООН и разпоредбите на Во- 
световната организация Пиер Шори изнесе тези еино-техническото споразумение” и "охрабряват 
становища и в седалището на ООН в Ню Йорк.

Европейският съюз отправи апел до "всички ните мерки за укрепване на доверието с цел да се 
включени страни да проявят максимална въздър- стабилизира обстановката в региона”, 
жаност” и "всички разлики да се решават чрез

регион”.

Същевременно се отдава признание на ”опре-

усилията да започне прилагането на предложе-

КООРДИНАТОРЪТ НА ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ
ВЛОГОВЕТЕ В ЧУЖБИНА БЕЗ ТАВАН ОТ 2002 г.НОРМАЛИЗАЦИЯТА СЕ 

ВЪЗСТАНОВЯВА В ЮГОСЛАВИЯ БАНКОВ ПРЕВОД ЩЕ 

СТИГА ДО ЕВРОПА ЗА 5 

ДНИ
"Това са добри знаци. Нормализацията се въз

становява в Югославия”. С тези думи координа
торът на Пакта за стабилност Бодо Хомбах ко
ментира визитите на европейската минситерска 
тройка,делегацията на Европейския парламенти 
мисията на инвеститорите от Пакта за стабилност 
в Белград през миналата седмица, които прецени 
като успешни.

"Иска ми се да изясним един въпрос във връзка 
с югославското сътрудничество с Хагския трибу
нал. В разговорите с представителите на правите
лството ми беше обещано, че ще се направят нео
бходимите промени в законодателната сфера, за 
да се осъществи пълно сътрудничество с Трибу- 

. Известно ми е, че за това е необходимо да 
мине известно”време. Поради това аз не виждам 
никакви причини за прекратяване на икономи
ческата помощ. Очаквам обаче бързи конкре тни

крачки на югославските власти” - добави коорди
наторът на Пакта за стабилност.

Съюзното и сръбско правителство заслужават 
похвали за умерената си и уравновесена политика 
относно решаването на проблемите в Южна Съ
рбия, в Космет и с Черна гора. Тази умереност 
беше забелязана от целия свят” - доуточни той.

На конференцията на инвеститорите в Белград се 
бяха‘събрали шестдесетина представители на свето
вния бизнес, които установиха контакти с 200 юго
славски фирми и с представители на сръбското пра
вителство. Помощта на правителството е само на
чален подтик на тази инициатива. Необходими са 
обаче частни инвестиции, за да се задвижи стабилно 
икономическо развитие на страната, заяви Хомбах.

Като констатира, че визитата му в Белград е била 
охрабряваща в много отношения Бодо Хомбах под-

Българите ще могат да откриват свободно влог в чужбина най- 
вероятно след 2002 г. Те ще бъдат задължени само да декларират 
това пред БНБ. Сега за сметка .над 2000 лв. се иска разрешение от 
централната банка.

Догодина ще бъдат променени валутният закон и законът за 
банките, обясни Борислав Шулев, шеф на работната група по 
присъединяването ни към ЕС към финансовото министерство.

След ремонта сделките с ценни книжа, емитирани от чуждес
транни лица, отпускането на финансови кредити за чужденци и 
гарантирането на финансови заеми само ще се декларират. Според 

валутен закон, всяка от тези г. нар. "чувствителни тран
закции” задължително се регистрира в БНБ.

България постепенно ще заменя с декларативни, разрешител
ните и регистрационни режими, които пречат на свободното дви
жение на капитали, каза Шулев. Законодателните промени започ
ват догодина и трябва да приключат най-късно до 2004 година.

До 2 години Бълграия ще въведе и европейски стандарти за 
презграничните парични преводи, обявиха още от работната група. 
Парите трябва да стигат до получателя до 5 дни от изпращането. 
На банките ще се забрани да събират 
услугата извън предварително обявените пред клиента. Трсзорите 
ще набират информация за изпращача и получателя, само за да 
гарантират връщане на погрешен превод.

нала сегашния
черта:

-Някогашната непредвидливост на Югославия е 
сменена от доверие и стабилност.

• СР ЮГОСЛАВИЯ - МАКЕДОНИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ ЗА 

ГРАНИЦАТА
допълнителни такси за

♦Очаква се споразумението за границата между СРЮ и РМ да бъде подписано на 23 февруари в Скопие 
в рамките на срещата на държавните и правителствени ръководители на балканските страни АЕЦ ” КОЗЛОДУЙ”С пленарно заседание на смесената дипломати- ворите започнаха два дни преди началото на засе-

трябва да
пие започна четиринадесетият етап на преговорите бъде решен "единственият отворен въпрос” в отно- 
за границата между Съюзна република Югославия и 
Република Македония.

Тови би трябвало да бъде последният етап

ческо-експертна комисия на 14 февруари т. г. в Ско- данието на смесената комисия, на което
Европейски консорциум от немската "Сименс”, френската ”Фр- ✓ 

аматом” и руската "Атоменергоекспорт” и американската ”Уест- 
ингхауз” спечелиха търг, обявен още през 1997 г. За 7 години да 
извършат основната модернизация в пети и шести блок на АЕЦ- 
Проектът ще струва общо около 314 млн. евр. Частта на "Уестинг- 
хауз е около 78 млн. долара, за които вече е одобрена държавна 
гаранция.

Част от парите на Европейския консорциум ще дойдат 
циализираната финансова институция на ЕС Евроатом. Финан
сирането за Уестингхауз е гарантирано от американската Ексим- 
банк, като агент по кредите е Ситибанк.

шенията между СРЮ и РМ.
Както предават проправителствените и опозици-

на онните скопски медии, последният етап на прего- 
преговорите за граничната бразда между двете дър- ворите протича в "положителна атмосфера”. Меди- 
жавп. Югославските и македонските дипломати и ек- ите напомнят, че най-голяма част от македонско^ 
сперти зад закрити врата съгласуват текста на меж- югославската граница вече е утвърдена и подчер- 
дудържавното споразумение за граниЦата, което, ка- тават изявлението на македонския външен министър 
кто е оповестено, ■пзябва да бъде подписано от през- Сърджан Керим, в което той изтъкнал, че "значи- 
идентите Воислав Кощуница и Борис Трайковскн по телен напредък в преговорите е постигнат на 2 фев- 
време на срещата на държавните и правителствени руари в Белград”. Тогава е постигнато общо съгла- 
ръководителн на балканските страни в Скопие.

Подготовките за заключителния етап н5 прего- дължина е 250 км.

от сис-

около 60 км от границата, чиято съвкупнасие за
Превзето от ”24 часа"

16 февруари 2001 г.



ПРЕКЪСНАТА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРОТИВ ВЛАСТТА, А НЕ ИСКАТ ВЛАСТ
време ,,а Четвртата РеД“вва "а Общинската скупщина в Димитровград, проведена на 9 февруари

Че в спори между Комуналац” и общинското ръко
водство не става дума само за парите, стана ясно в сам-
0 т начало на сесията, когато отборническата група на 
СПС-ЮЛ не се съгласи с дневния ред и предложи свой 
от само две точки: първата - обсъждане на протоколите 
о! предишните две сесии и втората - освобождаване от 
длъжност на председателя и подпредседателя на скуп
щина 1 а, председателя на Изпълнителния отбор и секре-
1 аря на скупщината. Да напомним, че 13 отборника от 
коалицията на СПС-ЮЛ преди това поискаха спешно 
заседание на Общинската скупщина, на което да се раз
исква за положението в "Комуналац”.

Причините, поради които левите потърсиха остав- 
общинското ръководство са: едностранчив по

литически подход към обстановката в "Комуналац" 
(има се предвид, че исковете са охарактеризирани като 
политически), насрочване на сесиите на ОС извън про
токола за работата на скупщината; Изпълнителният 
отбор все още не е предложил програма за работа; 
неспазване на решението за временно финансиране на 
общината; приемане на нови работници; набавка на ин
формационна система в общината както и връщане ста
рото име на града; гостуване на ”Дарик радио” в Ди
митровград...

В предложения дневен ред от кмета на общината 
между другото бе включено и проекторешение за 
пеция и допъл пения в решението за явното предприятие 
"Комуналац", в рамките на която трябваше да се раз
исква за положението в това предприятие.

Д-р СИМЕОН БАСОВ

ДАВАМЕ ИМ ШАНС ДА НИ ПОБЕДЯТ В 

РЕДОВНА ПРОЦЕДУРА
По повод събитията в Димитровград кметът на общината посредством медиите се обърна към гражданите 
със следното послание:

Уважаеми съграждани,
Попсчето от вас сигурно са впдяли какво се случи на 

9 февруари т.г. на четвъртата сесия на Общинската скуп
щина.

обаче никога не могат да убият истината.
Уважаеми граждани, свидетели сте на терора, конто 

трае повече от едни месец. Дори и след насроченото 
заседание, което те поискаха, тормоза към гражданите 
па Димитровград не прекъсва. Заявените демонстрации 
за следващата седмица ясно показват, че не същестпува 
намерение да се зачита каквото и да е решение на Скуп
щината.

Намерението е очебпещо. Това е незачитане па Зак
она, незачитане на решенията на ОС, не признаване зак
оните на дьржавата Сърбия.

Продължителното пък нереагпрапс на съответните 
органи, задължени за провеждане на закона, само подпо
магат беззаконието.

Поради предварително поеманите задължения на 
някои отборппцп от ДОС, продължението на четвърта
та сесия е насрочено за 15 т.м. Ще предложим дневен ред, 
в който ще се намери и иска па СПС-ЮЛ за вот на 
недоверие към общинското ръководство, но също така 
и предложение за избор па ново ръководство.

Отборниците от коалицията на ДОС ще уважават 
всеко решение, прието от скупщината.

След това съобщение, уважаеми граждани, преце
нете сами кои са причините за продължаване на демон
страциите в ”Комуналац”. Те казват, че ще се борят до 
окончателна победа. Сто, даваме нм шанс да пи победят 
в редовна процедура па сесия па Общинската скупщина, 
дори и да изберат ново ръководство.

ката на
Най-после пред вас явно и в пълна светлина се пока

заха намеренията па СПС п ЮЛ. Нссъгласявайкн 
редовна процедура да разискват за проблемите 
ществсното предприятие ” Комуналац” показаха, че им
ат нечестни цели.

На тях единствена цел пе е да свалят актуалното 
общинско ръководство, което вие на декемврийските 
избори подкрепихте с 69 % от гласовете си.

Отборниците от коалицията СПС-ЮЛ, подпомог
нати от отборниците на СПО, с чпето поведение вече сме 
свикнали, пе се съгласиха в дневния ред да се намери 
точка за избиране па ново ръководство. Очевидно е, че 
техна единствена цел е безвластно, хаос и насилие, което

| се в 
в об-

съвсем ясно и гласно демонстрират пред сградата на 
Общината, дори и със закани за нашите животи.

Не са пи изплашили, уважаеми съграждани... 
Свикнали сме ние с насилието

изме-

по време на преди
шния десетгодишен дпктаторскп режим на Слободии 
Милошсвнч, което неговите последователи искат и в 
Димитровград. Знаем добре, че тези, които са се опитали 
да • кажат истината, дори н физически са ликвидирани. 
Спомнете си само за петпполюбпвпн Кюрувня, когото 
убиха па прага па квартирата му.

Сега заплашват нас. Могат да ни ликвидират и ние 
сме готови и на това. Защото те могат да убият човек,

СПС И ЮЛ НЕ ИСКАТ ВЛАСТТА
но търсят от ДОС да предложи нови хора за ръковод
ните функции в общината! Не очаквайки нещо подобно, 
отборническа та група на ДОС потърси пауза, след ко
ето предложи нов дневен ред: протоколите, разискване 
но проблемите в "Комуналац”, формиране на комисия 
за финализиранс на предложението за*осиоваване на 
общински фонд за подпомагане на стопанството, иск
овете на частните занаятчии и поскъпване билетите на 
Автотранспортното предприятие от Пирот. Предложе
ние за нови челни хора, разбира се, нямаше.

Самото излизане на председателя на отборническата 
група на левите ясно оповести, че те няма да приемат 
предложения нов дневен ред. Освен за протоколите не 
бяха готови да разискват по останалите точки, оправ
давайки това свое становище с факта, че няма под

директора на "Комуналац” (който за пръв път след дателя на ИО и секретаря на скупщината, 
учереднтелната сесия присъства на заседанието), бяха 
посрещнати с аплодисменти. Отборниците пък на ДОС ство. 
и кметът бяха освиркани.

В понеделник се проведе продължение на прекъс
натата сесия. След петнаестииа минути чакане да дойде 
председателя на скупщината и след като той пе се появи 
в залрта, трима от отборниците се отправиха към кмета 
, за да го повикат да*дойде в залата. Той, разбира се, 
отказа. След това същата група потърси подпредсе
дателя, но и него не го намери, тъй като топ служебно 
отсъстваше (за набавка на някои съвременни медицин
ски уреди за стационара). И пак при кмета - за да им 
потвърди неговото отсъствие.

Още преди първото посещение на тримата отбор- 
ници, а преди насроченото от тях продължение на пре
къснатото заседание, кметът д-р Симеон Васов по ра
дио Цариброд обяви, че продължението на сесията е 
насрочено за 15 този месец с начало от 10 часа, което 
съобщи и на отборниците от левицата.

Нямайки вече никакви основания да бъдат в залата 
скупщината, отборниците от левицата и СПО напус

наха зала га, ка то при това от подвижната озвучителиа 
уредба на "Комуналац” председателя на отборническа
та група на левите г-н Васил Велчев се обърна към 
присъстващите около двеста комуналци, гумарци и 
"свободарци”. Дори беше прочетен и член 213 от Зак- 

за локална самоуправа, с който се уточнява кога в 
общината могат да бъдат наложени извънредни мерки

3. Предложения за ибор на ново общинско ръковод-

Как ще мине вота на недоверие остава да се види.
А.Т.

ПО ПОВОД ГОСТУВАНЕТО НА 
"ДАРИК РАДИО"

готвени материали или не са готови сега да разискват за 
това, дори и за "Комуналац”. ЗЛОУПОТРЕБЕНО

ГОСТОПРИЕМСТВО
След като бе повторена констатацията от началото 

на сесията, че целта не е 'Комуналац , а оставката на 
ръководството и след ка то и две те отборнически групи 
останаха при своя дневен ред, стигна се до трета поредна 
пауза, след която дневния ред спадна само на две'точки, 
протоколите и положението в Комуналац . Левите, 
разбира се, не се съгласиха. Какво се е случило по време 

консултациите в ДОС по време на паузата със Сръб
ското движение за обновление, остана неясно, но след

СПО Сергей Иванов

Гостуването на "Дарик радио" по 
вълните на Радио Цариброд, колкото и на 
професионално равнище, предизвика 
определени реакции в Димитровград, а и 
по-широко. Някои вестници, като "Нишке 
народне новине" дори написаха, по повод 
гостуването на "Дарик радио", "че в 
Димитровград програмата на българското 
национално радио се излъчва 24 часа 
дневно", което, разбира се, не е вярно.

на

четвъртата пауза отбори и кът 
ясно каза, че ще се определя

колега от СПО, което па практика означи, че

на
напо'съвест, а също и не

говият 
'техническата

КОАЛИЦИЯ ДОС-СПО СЕ РАЗПАДНА Онова, което бе непосредствен повод 
за реакции е названието "Западни 
покрайнини", което журналистите 
използваха повече пъти по време на 
предаваенто. По този повод в 
Димитровград пребивава и българския 
посланик в Белград г-н Ивайло Трифонов, 
който упрекна журналистите на "Дарик 
радио“ за това.

Кметът на Димитровградска община д-р 
Симеон Васов, който по време на 
гостуването на софийските новинари 
трябваше да осъществи радио мост с 
кмета на София, изтъкна по този повод, че 
журналистите на "Дарик радио", не са 
спазвали предварително договорената 
концепция на предаването, с което са се 
отклонили от официалните становища на 
правителствата на Сърбия и България, 
становището на общината и неговото 
лично становище. Те просто злоупотребиха 
нашето гостоприемство, каза кметът 
Васов.

неофициална, оформи се ноиа коалиция наи макар и
СПС, ЮЛ и СПО. Нямайки друг избор, председателят 
на Общинската скупщина, съгласно член 72 от проток- 

работа па скупщината, прекъсна 
бъдат процедени пони консултации. И отборниците на

останаха само отбор-

ома

на упраилсние.
А дока го отборниците асе още се намираха а залата, 

пред общината комуналните прочетоха своя отчет за 
работа през миналата- година и плана за тази (което 
трябваше да направят на сесията на скупщината). Су
тринта, ат,преки Почти ултимативното настояване от 
СПС влизането и.престоя па отборниците от левицата 
пряко да бъде предавано по телевизията, което не се 
случи, понеже не става дума за сесия на Общинската 
скупщина, а просто за заседание на една отбориическа 
група. Вечерта обаче, ползващите кабелната система, 
можаха, без каквиго и да е съкращения или монтаж, да 

"изявите” на новата коалиция в скупщината

сесията, за даола за

ДОС напуснаха залата, където 
циците от СПС-ЮЛ и придружилите им се двама от 
СПО След проведени консултации по мобифои,те най 
напред рошиха да продължат заседанието, обаче раз
браха. че няма основание и за това отправиха иск с 19 
подписа (Пот СПС-ЮЛ и 2 от СПО) към кмета, с които 

скупщината за 12 февруари 
и да се раз

нежат спешно заседание на
„ на кое то да се разгледа т протоколите

актуалното общинско ръковод- 
член 59 от Правил-

т.г
исква за оставката на
ство. В противен случай, съгласно 
пика за работа на скупщината, те ще насрочат засасс- 
данис с предложения дневен ред. Кметът прие иска и 

съгласно член 59 от Правилника ще свика

ВИДЯТ
между СПС-ЮЛ и СПО.

Що се отнася до продължението на прекъснатата 
сесия, за него кметът е предложил следния дневен ред:
“ I. Обсъждане ма протоколите от предишните две

отговори.че 
заседание на скупщината.

I Чрез цяло то време, докато траеше сесия та, пред сгр- 
общшгата стояха комуналните с гънани и сви- 

"Свобода и 1 ИД.
сесии

А. Т.адата на
ркала, придружени от група заети в
Когато нзлезнаха отборниците от СПС-ЮЛ, намело с

г.Обсъждане предложението за разрешаване преди 
време председателя на ОС, подпредседателя, предсе-

сж>16 февруари 2001 г.



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД 
Д-Р ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА СКУПЩИНАТА В 
ДИМИТРОВГРАД

ОСТАВКА НА ЕДИН 

ЧЛЕН И РАЗРЕШАВАНЕ 

НА ДИРЕКТОРИ

ЛЕВИЦАТА НЕ Е ДОВОЛНА 

ОТ РЕПУБЛИКАНСКИТЕ 

ИНСТИТУЦИИСиниша Станчев, отборник от коалицията на СПС-ЮЛ си по
даде оставка на членство в Изпълнителния отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград, макар.че поради СПС и ЮЛ броят 
ченовете на ИО бе увеличен от 7 на 9 члена. Образложението е, че 
ИО работи незаконно и приема незаконни решения (не 
кои са тези решения).

По предложение на председателя на ИО Михаил Иванов, чле
новете на ИО приеха становище, с което приемат 
Синиша Станчев и изтъкнаха, че всички досега приети решения са 
обосновани на закона, включвайки и назначаването началника 
стопанство (който на едно от заседанията бе избран едногласно).

На дневен ред на заседанието, което се проведе като подготовка 
на скупщината, бе предложено скупщината, да приеме 

решения за разрешаване на директорите в ”Комуналац”, Народ
ната библиотека и детската градина, както и във фонда за соли
дарно жилищно строителство.

Още в самото начало на заседанието Сергей Иванов, подпред
седател на ИО и член на СПО, изнесе лично становище, че не е 
съгласен с разрешаване и назначаване на директори в посочените 
фирми п заведения и сетне се въздържа да се определя по този 
въпрос. За разрешаване са предложени Емил Соколов от ”Кому- 
налац”. Драган Колев от Народната библиотека, Йордан Андреев 
от детската градина. За директор на фонда е назначен новоизбра
ният началник- по стопанство, понеже досегашният началник и 
директор се пенсионира. Предложено е също да бъдат разрешени 
старите и назначени нови управителни и надзиратели и съвети в 
посочените заведения. Разисквано бе и по въпроса с увеличените 
цени на месечните билети, които дава Автотранспорното пред
приятие ог Пирот. Понеже Михаил Иванов е член на УО на АТП, 
той пое ангажимент да разисква на първото, вече насрочено, засе
дание на УО на АТП. Също пое ангажимент да предложи на 
колегата си от Пирот, Общинската скупщина в Пирот да не даде 
съгласие за двойното увеличаване на цените на билетите - от 
Димитровград до Пирот от 440 на 970 динара. По въпроса с 
месечните билети желюшанм имат писмен протест и предлагат да 
се търси друг превозвач.

Както на всеко заседание така и на това, ИО обсъди и прие 
решения по редица искове на отделни лица, фирми и местни об
щности.

Предлагаме па ДОС да състави Изпълнителен отбор от свои членове, даже и председателят му да е 
от тази коалиция”, каза Александров

Общинската скупщина е легално избрана, об
щинска власт не учредихме в срок от 60 дни след 
изборите понеже ДОС извърши натиск върху от- 
борниците да напуснат сесията, а някои и да си 
подават оставки. Някакъв си временен общински 
съвет, който формирал ДОС няма нищо общо с 
общинска власт, макар че настоява да я изпълнява 
и да затруднява обстановката в общината. Док- 
олкото двувластието не се реши по законен начин 
в републиката, ОС ще поиска защита от Европей
ския съюз.

Това заяви председателят на все още спорната 
Общинска скупщина в Босилеград и председател 
на ОО на ЮЛ Любен Александров на състоялата 
се пресконференция, първата такава след съби
тията на 22 ноември миналата година. Той посочи 
и възможността как да се реши проблема с дву
властието в общината.

"Предлагаме на ДОС да състави Изпълните
лен отбор от свои членове, даже и председателят 
му да е от тази коалиция. Други постове не можем

на

да им предложим, понеже в Общинската скуп
щина нямат пито един отборник.”

Александров посочи и какво ще предприеме 
ОС доколкото проблемът не се реши в страната 
и доколкото решението не е в нейна полза. ”Ще 
поискаме защита от Конституционния съд, по
неже досега няма отговор от нито една компе
тентна републиканска институция, а най-вероя
тно и от Европейския парламент в Стразбург”, 
предвести той. Ще поискаме да се утвърди исти
ната и законността, за която се декларира пра
вителството на Сърбия и нейното министерство 
на правосъдието, както и отговор на въпроса за
що не се зачита волята на хората на местните 
избори.

На въпрос дали ще търсят защита в Стразбург 
и доколкото правителството вземе решение за 
нови местни избори в общината, Александров от
говори положително.

се посочва

оставката на

но

за сесията

в.Б.

МИЛЕ МИЛЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА 
ДС В БОСИЛЕГРАД, СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ С 

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО:

Ще се формира общински 

съвет и ще последват нови 

избори

М-Р ДРАГАН КОЛЕВ:

ДОС на всяка 
цена иска 

принудително 
управление

Председателят на ОО на 
СПС в Димитровград м-р Дра
ган Колев заяви във вторник на 
пресконференция в Пирот, че 
СПС и ЮЛ в Димитровград не 
искат да превземат местната 
власт, а само да се избере ново 
общинско ръководство. Колев 
каза, че за лявата коалиция в 
Димитровград успех представ
лява това, ”че е запазила сплот
еността на отборническата си 
група в скупщината, както и то
ва, че отборнците от СПО са сх
ванали за какво става дума и са 
застанали на страната на СПС”.

По думите на Колев "димит
ровградската СПС има инфор
мации, че актуалната общинска 
власт на всяка цена иска да във
еде принудително управление и 
че са водени разговори предсе
дател на принудителния съвет 
да бъде човек от Пирот, който 
има опит във водене на община 
и който сега е в пенсия”.

Правителството на Сърбия наскоро, може би до една седмица, 
ще се изкаже по въпроса за двувластието"в нашата община, заяви 
Миле Миленов, председател на ОО на Демократичната партия и 
координатор на ДОС в Босилеград, след разговорите на деле
гацията на тази коалиция с републиканския министър на право
съдието Владан Батич.

"След разговорите, които водихме с г-н Батич убеден съм, че 
правителството ще формира общински съвет и че през тази година 
ще се проведат нови местни избори”, каза Миленов, като подчерта, 
че за такова решение се застъпва и общинската коалиция на ДОС. 
Друга реална възможност всъщност и няма, допълни той, като 
подчерта причините за приемане на евентуално такова решение. 
"Скупщината и власгга на СПС-ЮЛ не само, че са спорни от гледна 
точка на учредяването им, понеже не бяха формирани в срок от 60 
дни от провеждането на изборите както налага Законът за местно 
самоуправление, но и не функционират. Мнозинство от отбор- 
ниците, по-точно 18 от общо 31 се отказаха от мандатите си, с което 
дадоха принос за демокрацията”.

Не с по-малко значение в решаването на спора са и резултатите 
от републиканските избори, подчерта Миленов, като добави, че 
”на тези избори населението в общината 
СПС-ЮЛ \ На тези избори ДОС получи 63,5 на сто от гласовете, 
СПС 19, ЮЛ едва 1,32 на сто. ”Тези резултати са още едно до
казателство, че хората в общината не приемат политиката на СПС- 
ЮЛ, следователно не искат тези партии да са на власт в общината”, 
каза накрая Миленов.

А.Т.

РЕАГИРАНИЯ

Да се освободим от 

реваншизъм и лична 

нетърпимост
По повод последните събития в Димитровград и прекъсна

тото заседание на Общинската скупщина със съобщение-апел 
към отборшщите се обърна Общинският отбор на Демок
ратичната партия на Сърбия. В съобщението между другото 
се казва:

"Отправяме забележка към властвуващата коалиция и към 
общинското ръководство за лошото провеждане на сесията и 
несъответните подготовки. Считаме, че някои предложени 
кадрови решения не са приемливи, тъй като те са довели до 
оправдан револт на гражданите. Този револт обаче се опитва 
да използва победената коалиция на СПС-ЮЛ, за да осуети 
демократичните промени. Народът за тях изказа мнението си 
на миналите избори от 23 декември 2000 г.и те Не би трябвало 
да се ползват с някакви ултиматуми само затова, че имат про
сто болшинство в Общинската скупщина, защото зад тях не 
стои болшинството от гражданите на Димитровград.

Коалицията на СПС-ЮЛ търсеше заседание, на което да се 
разисква за проблемите в "Комуналац”, а след това на самото 
заседание изнесе съвсем други искове. С това ясно показа, че 
целта и е събаряне на властта. Търсят сменяване на общин
ското ръководство, но не предлагат никакви нови решения и 
по този начин бягат от отговорността. А тъкмо те носят отго
ворността за катастрофалното положение, в което се намират 
повечето стопански субекти в общината.

Затова.отправяме апел към отборниците от всички партии 
да превъзмогнат реваншизма и личната нетърпеливост и да 
започнат разрешаването на парливите проблеми в общината, 
за да не се стигне до най-лошото възможно решение - вре
менно управление на общината.”

Съобщението е подписано от председателката на ОО на 
ДСС в Димитровград Донка Банович.

скъса с политиката на

Б. Д.
В.Б.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ПРЕДЛАГАТ:

НОВИ ИЗБОРИ ЗА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ
Единственото правилно решение за положението в Димитровградска община са нови избори за 
локалната власт, казват от Общинския отбор на Социалдемокрация в Димитровград.

Нито една общинска власт, която ще сформира 
ДОС, няма да може да действа при сегашното съо
тношение на силите в локалния парламент, понеже 
левата коалиция винаги ще прави обструкция, както 
впрочем прави в момента, казва се в апела към граж
даните на Димитровград.

В същия апел социалдемократите благодарят за 
"сътрудничеството” на Сръбското движение за об
новление, ”на което ние радушно отстъпихме 
шите седем отборнически места, за да получим на 
края нож в гърба (което се случи на сесията на Об
щинската скупщина). Не е съвсем случайно, че 
нута преди 12 Общинският отбор на СПО обърна

гръб на коалиционните си партньори, а единствена 
причина за това е фактът, че на отборническата 
група на СПС-ЮЛ бе нужна още една отборническа 
група, която намериха в лицето на СПО. Случилото 
се е поука за СД занапред да не прави никаква коа
лиция с недостойни и непринципни партньори."

В апела към гражданите, подписан от Иван 
Симов, също се посочва, че последните събития вна града само са във вреда на гражданите, а никак в 
тяхна полза.

А.Т. А.Т.МИ-

ШшшШ16 февруари 2001 г.



ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СУБНОР ОБЩИНСКАТА ПРОКУРАТУРА В СУРДУЛИЦА ПО ВЪПРОСА ЗА 

ПРОДАЖБАТА НА ДЕЛОВО ПОМЕЩЕНИЕ НА "СЛОГА" В БОСИЛЕ
ГРАДВИСОКА ОЦЕНКА ЗА 

МИНАЛОГОДИШНАТА 
ДЕЙНОСТ ОТХВЪРЛЕНА 

ПРЕДСТАВКАТА СРЕЩУ 

ВАСИЛ ТАКЕВ
Общинският отбор на СУБНОР 

тази година ще помага на своите
в Димитровград и през

членове в материално и
всяко друго отношение. Организацията ще настоява да 
сформира местни отбори в селата Белещ и Лукавица, ще 
продължи да отбелязва по-значителните борчески дати, ще 
се стреми да подобри сътрудничеството 
местната власт, партиите и организациите, 
уважават и помагат борческата организация. Това 
другото бе казано на

Общинската прокуратура в Сурдулица не е в Общинския съд в Босилеград
Такев и дъщерята му Наташа

с подписи
приела представката па общинския правозащит- заверили
пик в Босилеград срещу Васил Такев, фалитен Такева - първият като продавач, а втората 
управителна Слога’ в Босилеград, поради угла- като упълномощен работник па банката.

В отговора, който общинският прокурор 
Десимир Здравкови ч предоставил на общип- 

ОО на Демократичната партия в Босилеград ския обществен правозащитник се казва, че 
беше поискал от общинския правозащитник в Бо- не съществува Подозрение Такев да е извър- 
силеград Здравка Г агулска да раздвижи проце- шил углавно дело. Той като фалитен уПра- 
дура за утвърждаване па закоииосзта ма прода- ви тел е бил задължен да Проведе решението 
жбата па делово помещение па фалиралото пред- на фалшТшин съвет към Стопанския съд в 
приятие Слога в Босилеград от 56,16 квадратни Лесковаи и да Продаде Посоченото делово По 
метра за 300 хиляди динара на ”Враиска банка”, мещеиие за 300 хиляди динара. 
понеже "имуществото не е продадено на публи
чен тръг, а и цената

си с органите на
които признават,

внодело сключване па вреден договор по чл.140 
от Наказателния закон на Р Сърбия.

между
годишното събрание на Димитровград- 

проведено миналия петък.ския СУБНОР, което бе
М н нал огоди ш н ата де й ност на организацията бе оценена 

твърде високо, въпреки_немалките финансови пробле
Особено бе акцентирано върху факта, че борческата ор

ганизация през 2000 година е дала еднократна финансова 
помощ на 22—ма свои членове,

м и.

на един член, пострадал в 
борбите срещу албанските терористи, е дадена, солидарна 
помощ за лечение, а на няколко десетки социално най-за- 
късали бопци е дадена помощ в основни продукти за бита.

На годишното събрание присъстваха лидерите на Ок
ръжния отбор на СУБНОР за Пиротски окръг Йован Лилич 
п Новпца Алекспч.

Гагулска казва, че решението на общип- • 
му е далече по-ииска от наз-. ския прокурор не е обжалила, понеже подо- 

арната му стойност”. Купопродажният договор, бпа представка е предоставила и па Окръж- 
който сключили фалитиият управител и дирек- пата прокуратура във Враня, 
торът па банката, па 7 ноември миналата година В.Б.

Б. Д. "НАПРЕДЪК" - БОСИЛЕГРАД

ДИРЕКТОРЪТ УБЕЖДАВА 

РАБОТНИЦИТЕ ДА НЕ СЪДЯТ 

ПРЕДПРИЯТИЕТО СИ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ:

” НАТУРА БАЛКАНИКА” 

ЩЕ СТАНЕ СИЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ -Доколкото пи тръгне е експлоатирането на рат, доколкото те пе дадат принос”, подчертава 
горите, които притежаваме, в което не се съм- Господинов и пояснява, че повечето от тях са пои- 
нявам,убеден съм. че ще се избавим от сегашното скали съдебна защита, за да получат загаранти- 
пебивало тежко, положение, казва Милан Гоено- рани заработки през 1999 година и че човечето от 
дииов, директор на предприятието за селско сто- тях са взели парите. Аз не искам да кажа, про- 
паиство и изкупуване "Напредък” в Босилеград, дължава той, че работниците не са прави, но иас- 
С оглед на факта, продължи той, че тази година тоявам заплатите си за миналата година да пс 
предприятието може да експлоатира около 2400 търсят посредством съда, понеже се създават не- 
кубически метра дървесина, ще се създадат ус- нужни и високи разноски. Далеч по-добре ще бъ- 
ловия ие само да се отплати дълга към пове- де ако добре се организираме и използваме, стр- 
рителите, който в момента възлиза па около 2 ува ми се, последния шанс,т.е. горите , и създадсм 
милиона динара, по и условия фирмата да започне доход, от който ще изплатим изостаналите зап- 
да се съживява.

"Главни доверители към "Напредък” са 47-те 
му работника и плановете трудно ще се реализи-

"Слуховете, че ще се оттегля от поста председател на 
природолюбителското дружество "Натура балканика” не са
точни , твърди настоящият пръв човек на организацията 
Сергей Иванов.

Поради жизненоважни за него неща Иванов известно 
време не е имал възможност напълно да се посвети на сдру
жението, което той, заедно с група свои идейни последо
ватели, фактически и основа миналата година.

Младият лидер на "Натура балканика ’ каза, че жела
нието му е тази извънпартийна организация да стане 
във всяко едно отношение и че той занапред всеотдайно ще 
работи за тази цел.

лати.
силна В.Б.

Б. Д. В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНС
ПОРТ" Продължи 

доизграждането 

на гимназията

ЖЕЛЮША
УЧРЕДЕНА 

СКУПЩИНА И 

ИЗБРАН 

УПРАВИТЕЛЕН 

СЪВЕТ

ЖЕЛЮШАНИ ИСКАТ ЖП 

СПИРКА Строителните работници в босилеград- 
ска "Изградия” тези дни - след двумесечен 
застой поради липса па материал - продъл
жиха доизграждането па сградата па Гим
назията в града. Просветното министерство 
подсигури известни средства за тухли, же
лязо за арматура и цимент, и строителите 
започнаха да зидат нов етаж на сградата.

"Доколкото не се подсигурят пови сред- 
да стигне материал за етажа”,

Ръководството па МО Желюша отново ще подеме инициатива
за откриване па жн спирка в това село.

Както узнаваме, челните мъже на МО са контактували с компе- 
тентпите в.ЮЖ. по от тях о прис-гигпал отговор, чс МО за споя 
проблем трябва да информира органите па местното самоу
правление и заедно е тях пак да се обърне към ЮЖ.

планове спирката би трябвало да с 
Желюша и тамошния културен дом.

Във вторник се състоя учредително събрание 
избраната неотдавна ма извънредни избори Скупщина 
на "Автотранспорт” в Босилеград. За председател 
дванадесетчления състав на тоя пай-висш управителен 
орган е избран Тодор Тодоров.

Членовете на новия състав па Скупщината избраха 
и нов, седемчленен Управителен съвет, както и Надз- 
ирателеп съвет от пет души.

на
Сне>рсд 11 ред ва рител 11 ите

па ства няма
казва Митко Рапгелов, директор на пред-

между кантона в
Според неофициални информации ЮЖ има намерение да зак- 

в Желюша поради финансови проблеми. приятното, като подчер тава, че поради лип
са па средства предприятието им било при
нудено да подсигурява част от материала.

За доизграждане па сградата на единств
еното средно училище в общината досега са 
похарчени към 4 милиона динара, а според 
преценки на строителните инжинери за мо
дернизиране и обзавеждане па обекта ще са 
нужни около 30 милиона.

Рапгелов казва, че друга работа пред
приятието сега няма.Как и кога ще про
дължи изграждането на 19-те апартаменти 
за млади брачни двойки, полицаи и войници 
до момента пе с известно.

рис кантона
Б. Д.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

СЪБРАНИЕ НА СП
В.Б.

ПОКАЧЕНИ ЦЕНИТЕ НА ПРЕВОЗА 
"Автотранспорт" покачи цените на превоза 

в междуместния пътен транспорт средно с 20 
на сто. Сега пътник за билет от Босилеград до 
Сурдулица и обратно трябва да отдели 130, от 
Босилеград до Лесковац 205 вместо 180, до 
Ниш 225 (200), а до Белград 480 (415) динара. 
Билет до Враня струва 180, а до Скопие 500 
динара.

Цените на билетите в пътния местен 
транспорт не са покачени.

пенсионерите в Димитровград днес ще проведе 
което ще се дискутира преди-Съюзът па

редовно годишно събрание, на
работата па организацията през миналата и тази година, 

според неофициални информации, па събранието ще: стане 
настоящият председател на СП Цветани за това дали

Киенков трябва и по нататък да остане на този поет.
Еленко» е вече написал своята оеза-"Братегво узнава, че

вка. Б. Д. В.Б.

16 февруари 2001 г.



В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ДО 26 

ФЕВРУАРИ

БОСИЛЕГРАДПОРАДИ СУШАТА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ПОМОЩ ОТ ГЪРЦИЯ 

ЗА ЗДРАВНИЯ ДОМПРЕСЪХВАТ ИЗВОРИ СПИСЪК НА 
БЕДНЯЦИТЕДълготрайната суша и високите температури в 

календарските зимни дни, които се отчитат в 
страната и по-широко, не отминаха ни Босилеградска 
община. Дори и най-старите селяни не помнят да е 
имало по-малко вода на кладенците. Повече извори в 
полупланинските села са пресъхнали.

Хубавото и топло време с температури около 20 
градуса над нулата има и положителни, и 
отрицателни особености. Животновъдите в общината 
например имат и полза, и затруднения. Поради 
миналогодишния засух, в плевниците и оборите имат 
по-малко сено и добитък, който вместо да хранят в 
оборите, те го изкарват на паша и по тоя начин пестят 
сено. Имайки обаче предвид, че животновъдите 
правят планове за по-дълъг период, сегашната суша 
още сега им задава главоболие и ги изправя пред 
дилемата: дали, ако продължи сушата, ще успеят да 
запазят животновъдния фонд или поради липса на 
сено ще бъдат принудени още повече да го намалят!?

В.Б.

Посредством "Лекари без граници ’ Гърция предостави ху- 1 
манитарна помощ на Здравния дом в Босилеград, която се 
състои от ампулирани лекарства и санитарен материал. С тази 
помощ, казва Миряна Цветанова, изпълняващ длъжността 
управител на здравното ведомство, в която има дефицитарни | 
ампули, ще се подобри здравната защита в отделни служби, 
преди всичко в стационара и спешната медицинска помощ.

От начало на годината това е първата такава пратка, която | 
щност.е втора поред от демократичните промени в Сърбия. |

В.Б.

В Босилеградска община ще 
бъдат изготвени списъци на вс
ички материално застрашени 
лица и семейства, които но ни
каква основа не получават па
рична помощ от държа вата, а не 
притежават недвижими имоти, 
от които могат да имат приход. 
В Центъра за социални грижи в 
Босилеград подчертават, че це
лта е възможно повече лица и 
домакинства да получават хума
нитарна помощ, която се иред- 
вестява от международната об
щност.

Едно от условията за получа
ване на помощ е прихода през 
последното тримесечие на ми
налата година. В едночленно 
домакинство средният месечен 
приход не може да надвишава 
1233 динара, в двучленно 1726, в 
тричленно 2219, в четиричлен
но сумата не трябва да надви
шава 2343, докато в семействата 
с пет и повече души горната гра
ница на средния месечен приход 
е 2466 динара.

Списъците трябва да са го
тови до 26 този месец. Без оглед, 
че същите ще се изготвят "по 
служебна длъжност", не е изли
шно ако хората, които смятат, 
че изпълняват условията сами 
се обадят в службата за социал
ни грижи.

;
всъ

И ПРЕЗ 2001 В МО ОДОРОВЦИ И 
ГУЛЕНОВЦИ

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

НА ” СВЕТА ТРОИЦА”БОСИЛЕГРАД
До верския празник Света Троица възстановяването на едноимен

ната черква в село Гуленовци окончателно би трябвало да приключи, 
узнаваме от Иван Любенов, отборник в димитровградската ОС от МО 
Височки Одоровци и Гуленовци и член на ИС на ОС.

Според думите на Любенов до посочения празник би трябвало да 
бъде възстановена и магерницата. намираща се непосредствено до

БОЛНИ ИМА, ГРИП 

НЯМА
11рез последните дни и.Босилеградска община е увеличен броят 

па жителите, заболели от инфекции на горните диха телни пътища, 
по грип засега няма, оповестяват от Здравния дом.

Онези, които са се ваксинирали срещу грип не трябва да се 
обезпокояват, а онези, които не са трябва да увеличат пред
пазливостта. Лекари те съветват на пациентите да не взимат некон
тролирано антибиотици, но да прилагат диетично-хигиеничен 
режим, да пият повече течност и взимат повече витамини, да от
бягват многолюдни срещи... И, разбира се, ако има нужда, да зами
нат при лекар.

черквата.
По-голяма част от работите по възстановяването на храма са 

завършени през миналата година, когато за целта са изразходвани 
около 70 хиляди динара. 50 хиляди динара от тях са получени от общин
ския бюджет, 5 хиляди от съответното републиканско министерство, а 
5 хиляди са събрали жителите и МО, които са вложили и доброволен 
труд.

Точната дата на изграждането на черквата "Света Троица' не се 
знае, но се предполага, че тя е стара повече от 150'години. Според 
писани, достоверни данни черквата е реконструирана през 1887 година.

Б. Д.В.Б. В.Б.

НАШИ СЕЛА: ДОЛНА ЛИСИНА (БОСИЛЕГРАДСКО)

МНОГО РУДИ И НИТО ЕДИН РУДНИК
(Продължение от миналия брой) повече от 50 годи пи преди ос

вобождението от турците. Това 
значи, че е било задължено и ст
анало собственост на турчин. 
Кеспм наричали определения на 
селото данък в пари или натура, 
независимо от годишния бере
кет. Господарят определял кол
ко котли от по 20 оки жито да 
дават селяните, дните за ангар- 
ия, колко сирене, масло, агнета, 
овни-байрам, колко чифта чора
пи... Наред с тези облагания се 
плащал и държавен данък. Ос
вен къщата, която била собст
веност на селянина, всичко оста
нало било владение на турчина.

В книгата на Й. Захариев че
тем, че Рапшд бег дал назаем 700 
гроша па селяните от Долна Лис
ица да заплатят неизплатен де
сятък и други данъци, а те му 
дали земята в залог. А когато 
селяните събрали парите и ис
кали да му ги върназ', той не ги 
приел, а насила взел имотите им 
(тапиите). Борчът се увеличил 
от лихвата, само някой дядо Па
вел успял да избяга в Пиротскос 
тапиите си. По-късно Рапшд пр
одал селото на Али-ефендия, а 
синът му Рифат-ефенди го вла
деел по време на освобождение
то от турците. Задълженията ос
танали.

Държавата България, особе
но след незапомнения глад през 
1879 година, признала на селя
ните собствеността им над земя
та, но те трябвало да я заплатят. 
До 1911 г. задълженията на зав-

ността Манастирище, нами
раща се на 2,5 км югоизточ
но, на левия бряг ма реката. 
Някои предполагали, че тя 
била "постница” на старите 
манастирски калугери. От за
пазения външен надпие над

Според данни от 1959 го
дина махала Селище имала 
28 къщи, Габореки дол 5, Ял- 
оваримк 4, Густо Лсшйс 1, 
Сърбин дол 3, Леска 13, Топ-

П

лик 8, Габриче 1 1, Криви при
сад 10, Пан певица 24 и село 2 входната врата се чете, че че- 
къщи. Или всичко 109 къщи, Рквата с построена и мкоио-

писанапрез 1610 година, но се

Ш&ШЖ

25 рода и 632 жители. Същата 
година общата площ иа до- предполага, че тогава отново 

е зографисана, а е построена 
много по-рано. Не сс знае 
имало ли е старо селище сре
щу черквата.

И Долна Лисмна е била едно 
от кеспм птджнйскптс села в Бо- 
сплеградско в продължение на

лнолисинскитс ниви възлиза
ла на 374,98 хектара, на зеле
нчуковите градини - 4,74 ха, 
на овощните насаждения - 
38,17 ха и па ливадите 190,18 
ха. Тогава долиолисинчанн 
отглеждали 1875 овце, 600 го
веда. 120 коня, 120 свине и ок
оло 7200 домашни птици.

Черквата в Долна Лнейна 
е построена на малка полян
ка край реката, където няко
га раснали хубави ясени. Смя
та се, че е връстник на бо- 
жичката черква "Св. Нико
ла" и че тези две черкви са 
най-старите в Краището. 
След поправянето й през 1899 
година се изгубил икоио- . 
пиеът, понеже стените й отв
ътре били премазани с вар. 
Останало е предание, според 
което дол нолиеннеката черк
ва била метох на манастира 
"Св. Петър и Павел", чннто 
развалини се виждат в мост- [

исимите босилеградскн села би
ли върнати само с 1/3 част, ве
роятно така е станало и с дълга 
на Долна Лпсина.

Поминъкът на селяните бил 
тежък и по време на турското 
робство, и след 1918 година (по
ради липса на пътища, отдале
ченост от жп линията, пазара в 
Сурдулица и др.). За семейство 
от 8 души били нужни 60 декара 
ниви, 40 декара ливади, 60 овце, 
2 коня, повече от 20 кози. Тъй 
като земята недостигала за вси
чки, мъжете-майстори отивали 
на печалба (дунгерлък) по Бъл
гария, а по-късно и цо Сърбия. 
Обикновено това ставало напро
лет, след оран, и наесен, след ко- 
ептбата, жетвата и вършитбата.

Както и за цялото Краище,

така и за Лисинския край може 
да се каже, че е богат на руди 
(железни, оловни, сребърни и 
други). В миналото тези места 
били удобни за скривалища и 
това привличало хората да ги на
селяват. Останали са следи от 
времето на траките, римляните, 
византийците... Като най-богати 
на железцата руда магнетит, 
според сведенията от времето на 
Йордан Захариев, се считали за
падните склонове на Милсвска 
планина (1732 м), срещу и в зем
лището на Долна Лисина. Тук са 
намерени следи от рударство, 
по-старо от божичкото, вероя
тно от времето на траките.

В ново време, преди 20 
- 30 години, по склоновете 
на Д. Лисина са утвърдени 
богати фосфатни залежи, 
единствени в Югославия. 
Селяните се надяват тук 
да бъде открита фосфатна 
мина, с такива надежди са 
и селяните от околните 
места, защото рудата е 
разпространена и в тях, на 
тези залежи се базираха и 
‘някогашните развойни 
планове на общината, но 
от всичко това не излезе 
нищо, а след острата 
криза през изтеклото 
десетилетие никой не се 
осмелява да прогнозира 
дали и кога ще се сбъдне 
този техен блян. Евтим Рангелов

СЕ> 16 февруари 2001 г.



ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ ОТБЕЛЯЗАНА ТРЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА КИЦ"ЦАРИБРОД"

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НА 

СРЪБСКИ ЕЗИК ВЕЛИКОЛЕПЕН 
КОНЦЕРТ И ДАРЕНИЕ 

НА ИНСУЛИНпреди няколко години участва и в международ
ната среща на писателите в Белград, в рамките на 
Панаира на
През 1997 година поетът Георги Константинов 
участва й в традиционния поетически фестивал в 
черногорския град Будва, където в продължение 

цял един час чете свои стихове.

книгата, след което се отби и в Ниш. Третата годишнина от създаването на Културно-информационния 
център на българското малцинство "Цариброд” в Югославия бе 
менувана в Димитровград на 13 февруари т.г. с голям концерт на 
известния български певец Илия Луков, стар познат на димитровград- 
чани, преди всичко на тези, които редовно посещават организираните 
от КИЦ мероприятия. С новата власт в Димитровград и културните 
мероприятия в организация на КИЦ станаха достъпни до всички граж
дани на града, тъй като те сега се организират в Центъра за култура и 
то съмвемстно с него. Така и големият концерт по повод третата 
годишнина на КИЦ напълни дори и препълни голямата зала на це-

озна-

на

Георги КОНСТАНТИНОВ

В ИЗВЕСТЕН 
СМИСЪЛ

нтъра.
На тържеството присъстваха бройни гости от България като Ник

олай Николов, заместник председател на Столична община София, 
Петър Станков, заместник кмет на Столична община, Марин Жабин- 
ски от Агенцията на българите в чужбина, Александър Бакалов, съвет- 
нйк в посолството на България в Белград, Ана Караангелова от фон
дация ”На децата с любов” и други. Присъстваха и представители на 
КИЦ от Босилеград, директорът на кукления театър от Ниш Велимир 
Костов и кметът на Димитровград Симеон Васов.

След като изрази благодарност на всички за разбирателството и

Вярвали само на очите си, 
но не надценявам 
своя поглед уморен.
Все по-често
от дърветата не виждам гората, 
от вълните не забелязвам морето, 
от слънцето лей чернее свешът... 
Гримасите на словото 
лис пречат
да зърна лицето па истината,
сред толкова хора
все не откривам човека...
Остава да повярвам на невидимия Бог. 
Но той едва ли знае, 
че съществувам.
Сигурно и той, невидилсият, 
не ме вижда 
с уморения си поглед...
Поне за мен 
/ 6 известен смисъл/ 
и Бог е атеист.

Това не е първата среща на преводача Велимир 
Костов със стиховете на Георги Константинов. 
Именно Костов е превел досега на сръбски език 
няколко десетки стихотворения от Константинов, 
които са печатани в най-различни югославски 

ратурни вестници и списания, сред които и в 
"Градина”, която се печата в Ниш.

помощта не само при откриването, но и през изтеклите три години, 
председателят на Управителния съвет на КИЦ Небойша Иванов обяви 
дарение от определено количество инсулин за диабетици и апарати за 
измерване на кръвното. Дарението прие временно изпълняващия длъ
жността директор на Здравния дом в Димитровград д-р Милан Йо- 
вичич.В двуброя 54-55 на панчевашкото 

за литература, изкуство п култура "Свсске” са 
поместени десетина стихотворения от известния 
български поет Георги Константинов. Става дума 
за творби от най-новите стихосбирки на Констан
тинов "Будна кома” и "Дърво и птица" в превод 
на Велимир Костов, поет и преводач от Ниш, в 
момен та дирек тор па Кукления театър в Ниш.

Лиричен, метафоричен и даже сатиричен, 
Георги Константинов не престава да изненадва 
читателите- си. Последните две стихосбирки на 
Георги Константинов достигнаха близо 30-хиля- 
ден тираж в България, което е един истински по
етически рекорд в сегашното време на прехода. 
Освен с публикациите си, той не пренебрегва ц 
живия контакт с почитателите си. Обича да реци
тира стихове те си пред шумна п разноцветна ауди
тория. Освен в редица български градове,топ гос
тува с рецитали в Рим, Варшава и Будапеща, а

списанието
А Илия Луков с "Ева” квартет, танцова формация "Фолкденс” и 

поп група "Сладки мечти” държа вниманието на публиката повече от 
два часа, която не пести длани за аплодисменти. Концертът завърши с 
общо хоро на участниците, в което се хванаха и някои зрители.

А. Т.

ПИРОТ

ПРОСВЕТНИЦИТЕ ИСКАТ 
ПО-ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ

Материалното положение на заетите в просветното дело и по-
нататък е трудно, въпреки повишаването на заплатите на просвет- 
ниците в края на миналата година, бе казано на заседанието на Ок
ръжния отбор на синдиката на заетите в просветното дело, науката, 
културата и изкуството, което се проведе в края на миналата седмица 
в Пирот.

Славко Илич, председател на този отбор, информира присъства
щите, че делегация на синдиката на заетите в просветното дело на 
Сърбия тези дни ще разговаря с представители на републиканското 
правителство и ще изисква определяне на нова цена на труда за първото 
тримесечие на 2001 година на стойност 750 динара.

Доколкото искът не се уважи, просветниците в цялата република 
са готови да пристъпят към различни облици на синдикална борба, 
включително и стачкуване, изтъкна Илич.

лите

В. Богоев.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
Изложба на 

самодейците в 
Зайчар

УЧЕНИЧЕСКА КАРТИЧКА Б. Д.

Едно Сродно училище и Сингапур този дни въведе опитно 
начинание, за което ще бъдат изразходвани 200 000 германски 
марки. Става дума за въвеждане на електронни картички за 
плащане на закуски в училищната кантинн. и за водене на

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ САМОДЕЙЦИ

ГОРАН РАНЧЕВ - НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

В края на миналата сед
мица в Зайчар бс открита 
изложба от картини на ди
митровградското Сдруже
ние на художниците-люби
тели. Представени бяха 35 
картини на 25 автори.

Това бс втората 
изложба, която 
Сдружението организира 
през 2001 година. Първата 
бс преди няколко седмици в 
Княже вац.

евидеиция за отсъствията на учениците.
Поръчването па закуската е много просто: посредством ед- 

терминпла с екран, чувствителен на допир, наш I от шес тте
който са изобразени ястията, се избира желаното от менюто и 
от банковата сметка се тегли цената му. Наскоро след това 

поръчаното яде че. Същото могат да правя! и роди- 
у че 11 и Ц1 гге от основното учил и ще, оба че посредством

Миналия петък се проведе годишно събрание на димитровград- 
Сдружение на художниците-любители. За нов председател на

пост
ското
организацията бе избран Горан Ранчев. На подпредседателския

Новнца Алексов, секретар ще е Видойко Петров, а
излиза 
телите ма

Сингапурското правителство прави подготовки до 2008 го- 
смени с електронни във вид на

занапред ще е 
каси1ер Драган Стратиев.

Четиримата посочени самодейци ще бъдат и в председателството
Весна Николова. Илияна организацията, в което, освен тях, ще са и 

Методиев и Славча Арсенов.
За миналогодишната работа на сдружението бе казано, че, генер

ално погледнато, не е била на завидно ниво. През тази година само
дейците ще се стремят да интензифицират дейността

дина класическите пари да 
чип-картичка.

МЪЖ НА ИНТЕРНЕТ си.Б. Д. Б. Д.- и днес брак-Младнте индийци нямат много недоумения 
„„СТС сс договарят. Щом като семейството трябва да даде ръ
ката на своето момиче на непознат мъж, защо той да не бъде 
добре платен експерт за компютри, който живее в Америка.

............. посредник Пурупютам Наранг. от видинския град
Мумбаи пояснява Това със следния инегдот:

••Описание па рая: американска заплата, жена индиика. ки
ча пека храна и британска квартира. А на ада: жена американка, 
британска храна, китайска квартира и видинска заплата .

Поради това съвременните семейства в Индия все повече сс 
обр-вщат към Интернет. Потвърждение за зова е факгъч. чс 

над хиляда сайтове за брачно посредничесмю с

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ГОСТУВАТ НИШКИТЕ 
КУКЛЕНИЦИ

Артисти от Кукления театър в Ниш днес ще гостуват в Дими
тровград. Пред димитровградските деца от основното училище и от 
предучилищна възраст ще се представят с пиеската "Велимир и Бо- 
силка”. Представлението ще се играе в голямата зала на Дома на

меж-
същсстнувнт

5<ХГ^Г='Гсайтовезе над обявите вз.в вещиците е в 
това че 80% от бч.дещите младоженци, ползващи Ин>орнс1, 
са комшотч.рнп експерти в Америка. Нима е необходимо да се 
припомни, че през последно време индийките печелят всички 
световни конкурси за красавици.

културата.
В резултат на установеното преди три години сътрудничество ^ 

ду Кукления театър от Ниш и Самодейния театър "Христо Ботев от 
Димитровград, това е трето гостуване на куклениците в Димитровград.

С пиесата "Професионалист" димитровградските самодейци ще 
гостуват в Ниш през март тази година.

В.С.Б.

16 февруари 2001 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ГРАДСКА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАДНОВИ КНИГИ

”БУРЕЛ И 

ДЕРЕКУЛ” НА Й. 
МАРИНКОВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА
ПЛЕНЕРА

На 7 февруари тази година заседава съве- 
тът на градската галерия в пълен състав, кой
то прие отчет за работата на галерията през щ 
2000 година и план за работа през 2001 година. 5. 
Съветът прие и финансовия отчет и конста
тира, че галерията е работила добре. Финан- ' 
совият план за тази година поради обективни Ц 
причини все още не е приет.

Миналата година са организирани 13 изло
жби, което е напълно достатъчно за една та
кава среда. За тази година са-занланувани най- 
малко десетина изложби, между които своите 
платна на нашите любители ще покажат Ми
лан Сташевич, Небойша Станкович, Иван Ко- * 
лев и др. На събранието бяха изнесени интер
есни предложения отстрана на членовете й:

- Градската галерия да се свърже с нишката, 
откъдето съвместно би се организирали изложби и он
ова, което види Ниш да види и Димит ровград.

- Всяка година да се организира по една изложба на 
димитровградските художници и това да бъде тради
ционно, а термина би бил 1 август, когато започва пле
нера "Погановски манастир” и да се покаже какво са 
работили нашите художници.

- Да се оформи Царибродски художествен кръг или 
дружество, каквото има всеки град.

На състоялото се събрание бяха разисквани и въ
проси и предложения около пленера "Погановски ма
настир” и бе донесено заключение и тази година да се 
работи как го досега. Гости да бъдат известни художници 
от страната, двама от България и Македония и двма 
наши. Между другите са поканени: Даница Баста, Григор 
Чемерски, Цанко Панов, Божидар Дамяновски, Светяин 
Русев и др.

Имаше и предложения да бъдат само наши худож-

■

"Пред нас е книгата на инженера Йордан Ма- 
рииков, неуморим човек, който настоява да по
сочи какво все в миналото се е случило и как 
трябва потенциалите на районите на Бурел и Де- 
рекул да се използват за доброденствието на сто
панството п хора та”, пише между другото в пред
говора на книгата "Бурел и Дерекул”- природо- 
стонанскм потенциали,студийни изследвания, д-р 
Милан П. Петрович.

Четвъртата поредна книга на димитровград
ския агроспецнилист Йордан Мари и ков, която не- 

| отдавна излезе от печат, представява интересно 
I четиво за онези, които пекат да допълнят своите 

познания за Димитровградска община,
| за районите, намиращи се в нейната южна част, 

наричащи се Бурел и Дерекул.
Четейки книгата създава се впечатлението, че 

авторът твърдо успешно се е справил със зада
чата
фскп,. еколошкп и други характерностп на по- 

! сочените райони. Той изнася подробни 
I тнчоскп п други сведения за населените места в 
\ тези краища, говори за верско-историческите и 
| културни обекти, за начина на живот на хората, 

живеещи в Бурела и Дерекула, както и редица 
други неща.

Особено внимание Марииковобръща към сто
панските потенциали н предимно към условията 
за разви тие ма селското стопанство, като със сту
дийни, изчерпвателни и компетентни анализи по
сочва пътищата, водещи към бъдещото развитие 
на Бурел и Дерекул.

Книгата на Марииков може да се намери в 
димитровградската б»IблIютека.

■

т
I

по-точно

ници, друго да бъдат половин наши половин гости и 
трето да бъдат както досега само двама от чужбина, 
което и съвета прие.

Имаше и звучно испратеио на касетка предложение 
на известния наш художник от Белград Слободии Соти
ров. Той предлага "единствен” национален пленер, на 
който ще вземат участие художници от най-различни 
държави, а за тази цел ще помогнат посолствата на ст
раните откъдето идват художниците. Това значи, че пле
нера ще се затвори в себе си, а работи се точно за това да 
бъде интернационален. Ако дойде художник от Нови 
Сад той може да бъде по народност и сърбин, и русин, и 
българин и др. И този предлог като такъв бе отхвърлен. 
Прие се предложение да бъде гост и един млад художник, 
който тъкмо е завършил академия.

да опише природни те, демографски, геогра-
:

статнс-

Д. Димитров
Б. Д.

;'във фокуса^

ОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА
ПРОМЕНИТЕ, конто отпочнаха с изборите през 

септември п бяха плебнецитно утвърдени на парла
ментарните и локалните избори в Сърбия на 23 декем
ври миналата година, изкараха на видело тревожещи 
аномални, вършени по времето на авторитарния ре
жим на Мплошевич.

Една от тези аномалии е умишлената и твърде вещо 
провеждана асимилация на българската народност в 
Югославия през последното десетилетие.

Колко са загрижващи резултатите на асимилацията 
на българската народност потвърждава и изявлението 
на председателя на ОС в Димитровград г-н Симеон 
Басов, по професия лекар, пред журналист на "Брат
ство”, след неговата среща със съюзния министър за 
правата на националните малцинства и етнически гру
пи Расми Линч.

"Аз лично - казва д-р С. Басов - моите сътрудници, 
а бих казал и ДСБЮ - смаятам, че сме максимално 
асимилиран народ”.

Тази тревожна истина по-дълго е позната не само 
на нашата общественост, особено на тая на.народ
ността, но и по-широко, ала тя за пръв път е призната 
и потвърдена от най-отговорно лице в една от об
щините, в конто живеят българи. Басов не го усуква 
чрез различни доводи, а напрало и откровено заявява, 
"че сме максимално асимилиран народ”.

Горещият проблем за асимилацията дълго витае 
над нашите среди, наднасийкп се над тях като алчна 
ламя час по-скоро да ги налапа, че да заличи и послед
ните следи на българската национална самобитност на 
тези простори. Главната цел и задача на милитарно- 
унитаристпчиия национализъм не бе само разгромява
ното на СФРЮ, но и създаването на етнически чисти 
"княжества” па Балканите, една от ретроградните ид
еи. неосъществена в миналото. Между първите на уда
ра се намериха народностите, това понятие за тях бе 
изхвърлено, а върнато предишното "национални мал
цинства”, а като такива те не бива

Разбира се, акциите за провеждане на асимилатор- 
ската политика не оставаха без съответни реагирания, 
но резултатите не бяха навсякъде еднакво успешни. 
Тъй като народностите във Войводпна са компактни - 
следователно и техният отпор на аспмилаторската по
литика беше завидно ефикасен - успешно устояваха в 
защитата и опазването на своята национална иден
тичност във всички сфери на живота. Обаче българ
ската народност се намери в значително ио-друга си
туация, защото не съществуваше нито начин, мито 
форма, които пряко или косвено да влияят върху по
ложението на българската народност, което да я за
щитава от асимилаторските тенденции. Откъсната и 
изолирана на крайните периферни - тя е предоставена 
сама на себе си. До каква степен ще успее да опазва 
националната си самобитност (като част от българ
ския народ поради определени исторически обстоя
телства се намерила да живее в границите на Сърбия) 
- зависи изключително от нейната дееспособност да се 
ползва на дело от положителните постановления на 
Конституцията и дадени закони.

За съжаление, българската народност не намери 
сили ефикасно да се противопоставя и да се бори срещу 
едни и други асимилаторски акции на режима. Явните 
реагирания срещу едни и други ограничения на пра
вата на народността като български етнос бяха ед
инични и неорганизирани. И като такива - най-често 
от режима бяха посрещани на нож с най-тежки на
падки и застрашаващи епитети - ”великобългарски 
национализъм”, "предателство”, "чужда агентура”, 
"продължена ръка на София”, "тенденции към тери
ториално отцепване" и пр. Службите на режима и част 
цт информативната пропаганда, закърмена с идеите 
на милитарния национализъм, всичко правеха уми
шлено, за да сплашат и осуетят какъвто и да е отпор 
срещу асимилацията на българската народност. При 
това и върхушките в нашите общини отиваха на ръка 
на асимилаторските тенденции. Благодарение на това 
обстоятелство първо се намериха на удар основните 
белези, които изразяват националната самобитност на 
един народ - майчиния език и всички дейности, които 
се осъществяват чрез него.

Обучението на български език, което години наред

се провеждаше на български и даваше завидни резул
тати, чрез различни машинации бе сменено и се про
вежда на сръбски език, а българският език фигурира 
като предмет със седмичен фонд часове на равнището 
на чуждите езици. В областта на културата - сценич
ните самодейност се реализират главно на сръбски, а 
само от време на време по някой спектакъл се под
готви на български език. Книжният фонд в библио
теките в нашите общини е също несъответен - две 
трети от книгите са на сръбски, а само около една 
трета на български език. Локалните електронни ме
дии излъчват програмите си предимно на сръбски, а 
само незначителна част на български. Същевременно 
ТВ-журналът за българската народност, чие го излъч
ване с нетърпение се очакваше - съвсем угасна, уж 
поради обективни причини?! И всичко това става в 
среди, в които огромно болшинство от населението е 
българска националност - в Димитровградска община 
около 80% са българи, а Босилеградска дори над 95%. 
Също така и черковното богослужение в нашите сре
ди се провежда на сръбски, макар че почти във всички 
села и в повечето районни центрове няма жители от 
сръбска националност.

Изключение от тази затревожваща обстановка в
ост в 10 го-духовната сфера на българската народи 

славия прави издателство "Братство” с неговите изда
ния - седмичния в-к "Братство”, месечното детско спи
сание "Другарче" и списание "Мост”, както и все още
плодното литературно творчество на български език, 
създавано от автори на българската народност. Обаче 
и тук, особено през втората половина на изтеклото 
десетилетие възникнаха твърде сериозни проблеми от 
материално естество, които довеждат под въпрос и 
тази дейност. Книгоиздателската дейност- на "Брат
ство” е пред угасване - вече по-дълго време не излезе 
нито една книга от оригинални творби на автор от 
българската народност, макар че съществуват готови 
ръкописи.

При всичко това, за съжаление, не съществуват 
акции за подобрение на това наше гре

да се ползват с 
еднакви права, които има констутивният народ и пр. 
Следствие на това започнаха едни и други деформа
ции, ограничаващи правата на народностите, т.е. мал
цинствата да се третират като граждани от по-долна 
категория.

осмислени
вожно положение.

Миле ПРИСОЙСКИ

ШяшшШ16 февруари 2001 г.
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120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД ( ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

НАПУСНАХА 

ГИМНАЗИЯТА

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА

(7)

КУРСОВЕ ПО 

ОГРАМОТЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИветно п културно развитие успява да излезе победителка и от тези трудности.
Периодът след обнародването на Резолю

цията на Информационното бюро на кому-

голям

* През учебната 1948/49 г. в Д. Любата е ликвидирана неграмотността(руски език), Стана Михаилович (србохърва- 
език), Георги Шукарев (пеене), Иван 

/(((етическите партии през юни 1948 година Антим (физкултура), Мария Гецова (бълг/ю- 
може би е наи-тежкият период в историята 
гимназията.

През ноември 1947 година по и завършва на 15 януари, а второто 
настояване на учителите от про- от 1 февруари до 10 юни за III клас, 
гимназията Местният народен от- относно до 20 юни за останалите 
бор решава да започне построява- класове, 
него на още една.учебна стая към 
основното училище, която да полз- нето на кооперативния дом в се-

тски

ски език), Мария Атанасова (география и ис
тория), Мирко Ждунев (история 
тика)* Стефана Анастасова (български ез
ик)» Ангел Костадинов (предвоенно обуче-

година, а в Цариброд пристигна отпечатана ние), Димитър Вутов (химия и естествена 
във вестника на Българската комунистиче- тория). (Подчертаните имена са български 
ска партия Работническо дело .Беше учители, останали и след Резолюцията на
хубав слънчев ден, когаго младежка деле- ИБ), 
гация от Годеч сутринта бе пристигнала в 
Цариброд, като гост на младежката органи
зация в града на договор 
за сътрудничество. До 
тогава вече бяха напра
вени подобни срещи

на
и матема-

Резолюцията на Коминформа срещу 
Югославия бе обнародвана на 28 юни 1948

През 1947 г. започва изгражда-

ват учениците от прогимназията, лото, в което активно участват и 
За изграждането на същата Окръ- учителите, служителите и учени- 
жният народен отбор от Враня от- ците. Строежът на дома приклю- 
пуска 10 000 дин. за майсторите, а чва през 1949 г. И през учебната 
материала да набавя и докарва на- 1948/49 г. е организиран още един 
селението доброволно.

и с-

ГСрез учебната 1949/1950 година отново са 
назначени няколко български учители, но 

това бяха емигранти от 
България, които не били 
съгласни с Резолюцията 
на ИБ и избягали в 
Югославия. Но те не би
ли учители по професия 
и не се задържали по-дъ
лго време в Цариброд. 
Щом им се оказвала въз-

курс по ограмотяване на възраст
ните в селото. Тази година напъл
но е ликвидирана неграмотността 
в с. Долна Любата. В ограмотява
нето участват всички учители от

между организациите на 
Цариброд и съседните 
български градове 
Драгоман и Сливница.
Заседанието с мла
дежите от Годеч трябва
ше да започне около 
обед, но с пристигането 
на влака и разпростра
нението на "Работниче
ско дело" хората в града 
занемяха след като 
прочетоха въпросната 
резолюция. Младежите 
от Годеч и младежите от 
Цариброд не се 
срещнаха на разговор.
Това беше първата развалена среща в 
Цариброд и оттогава връзките със съсед
ните български градове прекъсваха по 
всички линии. Гимназията в Цариброд 
изглежда най-много почувства посочените 
оттам грешки, отправени до Централния 
комитет на ЮКП.

прогимназията и първоначалното 
училище. През тази учебна година 
тържествено са отпразнувани 29 
ноември - Денят на Републиката и 
1 май - Денят на трудещите се, 
докато останалите празници са пр
азнувани по-скромно.

През 1949 г. учителката Донка 
Маринова си заминава за Бълга
рия, а на нейно място е приет Асен 
Милошев от с. Д. Любата. Дирек
тор на училището е Владимир Ми
лев същевременно и преподават
ел, както и Александър Констан
тинов, а в началото учители са Ки- 

Редовните занятия през следва- рил Гешев и Дора Георгиева. Обу
щата учебна година (1947/48) запо- чението се провежда на български 
чват от 15 септември. В ирогимиаз- език, а учебници се получават от 
пята преподаватели са същите ли- София. През учебната 1949/50 г. 
ца, но през средата на месец ноем- два пъти е извършена инспекция 
ври е приета преподавателката от околийския училищен инспек- 
Донка Гешева Маринова от Бъл- тор Кирил Такев от Босилеград, 
гария, а за учителка в началното както и от пратениците на Минис- 
училище е приета Дора Георгиева т^рството на народното просвеще- 
също от България. Тази учебна ние Величкович и Тошич, записва 
година минава без Коледна и Ве- в летописната книга тогавашният 
ликденска Ваканция. Първото по- директор на училището. От нача- 
лугодие завършава на 31 януари лото на годината работи учениче- 
1948 г.,а второто полугодие започ- ска трапезария, в която се хранят 
ва на 10 февруари. Учебните запя- 168 ученика. Учебните занятия в III 
тия за III клас завършват на 10 клас приключват на 20 май, а в I и 
юни, а за останалите класове на 20 II на 31 май.

можност да емигрират 
на Запад, те напускали 
гимназията.

Положението 
гимназията се влошава. 
Успехът намалява, а ня
кои ученици напускат ги
мназията. Според непъ
лни статистически данни 
гимназията напуснали 53 
ученика. От тях някои са 
изключени, а някои из

бягали в България. За да може да се направи 
по-голям контрол върху учениците,

в

Кирил Гешев
Цветан Васов

ВЪВЕЖДА СЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС,
а за родителите бе определен така наре

чен "Ден на отворени врата”. Ден, когаго 
родителите на учениците имаха'възможност 
да идват в гимназията и в специално уредена 
стая да разговарят с преподавателите за ус
пеха и поведението на учениците. Обаче ре
зултатите бяха слаби. През тази учебна го
дина училището напускат 79 ученика.

В такова положение за директор на гим
назията бе назначен ЦВЕТАН ВАСОВ отс. 
Спавиня. Родей на 27 март 1921 година, бъ
лгарин, завършил гимназия в Пирот, а в Со
фийския университет следвал икономиче
ско-комерсиални науки. В Царибродската 
гимназия постъпва на работа на 8 април 1946 
година. По време на войната е войник в бъл
гарската армия и като танкист участва в бо
евете за освобожедние на Бела паланка. 

След освобождението работи в Института 
алкохолизъм в Белград. Като специалист 

но икономически въпроси се занимава с из
следване на алкохолизма в зависимост от со
циално-икономическите проблеми

ме. Сътрудничи във в. "Свобода” (Пи- 
” "Мост”. По-известни не-

Летните месеци изминаха в голяма неиз
вестност. Новата учебна година най-добре
показа пред какви трудности се намира гим- 

Учебната година започна без някоиназията.
преподаватели, които не дойдоха от София. 
Онези, които дойдоха не завариха онова по
ложение, изградено през първите години сл
ед освобожедимето. На тях се гледаше като 
на врагове, шпиони, а ие като на учители, 

учителска дей-

същмя месец. Нисшият курсов 
изпит за III клас се провежда от 20 лва с нови лица през следващата 
до 29 юни. На тази дата е организ- учебна година . Това са Коца Ми- 
ирапо утро с литературно-музик- лошева от Тетово и Любомир Ми

хайлов от Клисура, който се връ- 
Характерно е, че през тази уче- ща в Клисура през средата на учеб- 

биа'година е организиран курс по ната година, а в долнолюбатското 
ограмотяване на жените от всички училище идва Драгана Иванова, 
махали в селото, който те завър- Училищната сграда вече е малка и 

успешно. Същевременно се не може да събере в своите стаи

Учителският персонал се допъ-

своята
и в гимназиалната

дошли да продължат 
пост. Брожения имаше
м л адеж ка орга н и за I щя.

На 4 октомври 1948 година някои учители 
своите часове. Някои учители

ална програма.

не проведоха 
от България бяха обвинени, че подстрекават 
учениците да застават против държавното и 

Югославия и бяха понапартийно ръководство шват
построява още една учебна стая,за всички ученици. Налага се да за- 
чието завършаване държавата от- почне изграждането на ново учи- 
пуска 25 000 динара, а материала лище. Околийският народен отбор 
дават родителите на учениците от в Босилеград през март 1951 г. оп- 

съседните села (Дукат, ределя комисия, която съчиняват 
Църнощица, Горна Любата, Мус- просветният референт Кирил Та- 
ул, Плоча и Барйе). кев, Петър Симеонов, и двамата от

През учебната 1948/49 г. учени- Босилеград, и Владимир Гешев, 
ците се записват от 1 до 5 септем- директор на прогимназията в До- 
ври, а учебните занятия започват лна Любата. Като най-подходящо 
од 15 септември. Директор на учи- място за новата сграда на нрогим- 
лището е Владимир Гешев, който назия е определено мястото край
е и преподавател, както и Алек- кооперативния дом и това е всичко
сандър Константинов и Донка Г. което е напрвено във връзка с ре- 
Маринова. Учебната година е раз- ализирането на инициативата.

-Слеува-

отстранени от гимназията, като получиха ре- 
тенис ДП ((((Пускат страната. Топа бяха пре- 
подавателите Христо Несторов, Христо а- 
мон И Николай Чолакон. То до тогава бяха 
успешни н своята педагогическа работа и 
обичани от учениците- След тяхното напус- 

гимиазията учебната година започна 
при следния състав на учителския персонал: 
Илия Балевски (математика и физика^ 1ена 
Хаджиева (френски език), .Йордан Дому: 

(география). 3/пъшка Домусчиеиа (пс- 
зпк), Никола Шишков (ма

тематика и физика), Даница Момчилович 
(сърбохърватски език), Гсрго Алексиев (ру
ски език), Димитрина Петрова (математика 
и ръкоделие), Иван Петров (рисуване) Иван 
Манчсв (български език и математика), Ни- 

Иванчсв (български език).Маноил Ма
емия и физика). Елена Димитрова

на наше-
регто в

рот), "Братство" и
проучвания на своя край са 

"Реактиииране на природните потенциали на 
Димитровградска община” (съавтори са Пе
тър Тасев и Младен Димов), "Резултатите от 
провеждането на реформата в Димитровгра
дско” (Мост, 13, 1970).

селото истатиитегови

кане на

счисв
меки и руски е

Б. Николов

В следващия брой:

делена на две полугодия, а всяко 
полугодие на два срока. Първото 
полугодие започва на 15 септември

Режимът в гимназията през 
учебната 1950/51 г.

Александър Младенов

кола
НОИЛОВ

16 февруари 2001 г.



' РАЗГОВОР С ЕДИН БИЛКАР

Всеки чай опитва сам
БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (6)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Асен Делчев е бивш полицай съм опитал върху себе си. Благо

дарение на тази моя "терапия” дн
ес съм напълно здрав, нищо не ме 
боли, а от язвата в стомаха, болк
ите в кръста ... няма нито следа.

- Оштиде знаеш кол "шриаки" 
какао лекува?

- Ето, погледнете! Тук в тази

Предишното съдържание: Към узнатото от портрета на Онод - че неговият зрителен орган е 
жълтеникав и че в Ерма хванал рибка със златисти люспи - Чинада и Асахара прибавиха още три 
факта, изчерпани от ” Досието О”: 1) че и прелъстителя на майката на Онод имал жълто-сияйни очи; 
2) че Онод притежавал висока жизнена устойчивост и 3) че в тялото му се образувала дерматоидна 
циста, напълнена с плъст златисти космици по потекло от хистиоцитобластн.

- Прието! - извика с въоду
шевление ръководителят на фр
енския екипаж монсеньор Клод 
Монтан. - Хайде, да направим 
опит с "мозъчните атаки”, какво 
ще кажете? Нудя ви малко фре
нско "ноктюрно" - да атакуваме 
по чашка домашно шампанско, 
пенливо и сладкодушно каквито 
са и пейзажите на Власииа!

Репликата на френския пре
дставител завчас разнебити оф
ициалната и стегната атмосфера 
и създаде отрадно настроение...

от гранична полиция, понастоящ
ем пенсионер. Роден е в село По- 
ганово през 1947 г. С лечебни би
лки се занимава вече 20 години.

- От къде любовта и интер
еса ю>м билките?ДЕЛОВИТЕ 

ПРИНЦИПИ НА 
МИСИЯТА

ръжения и инструменти - ком
пютри, съобщителни средства - 
експедициите се дадоха на рабо-

- Още като дете съм се интер
есувал от това и съм събирал от тетрадка, която аз наричам моя

компютър (заради снимката на 
корицата),
коя "травка” кой какво ми е казал.

вестници всичко написано за ле
чебните свойства на билките. Ата. всичко е записано: за

Според предварителната ме
ждуправителствена спогодба и 
обстойна подготовка на Власина 

• се събраха шестте национални 
изследователски експедиции - 
германската, френската, японс
ката, руската,’американската п 
английската - членки на Между
народния консорциум по Проек
та за преустройството па човеш-

Германците официално про
учваха фенологията, екология
та, хередитарността на прочутия 
власински растителен раритет 
"Златистия бук". Той носеше со
бствено название "Златия”. Фа
ктически задочната задача на ге
рманците бе да установят съще
ствува ли евентуална връзка 
жду "Златия", люспите на зла
тистата рибка от Ерма и оста
налите златисти и жълтеникави 
обекти, разпространени по тези 
предели...

Впрочем, германските лесни- 
чеи още през XIX столетие бяха 
започнали да проучват "Златия” 
и о г нея направиха световен фу
рор. На въпросите на любопит
ните журналисти: "В името на 
какви цели вършите повторни 
изследвания на власинския раст
ителен мутант?”, те, уж глупеш- 
ката, отговаряха: "Що за въпр
ос? Мутантите сами по себе си са 
винаги интересни за науката, ос
обено за науката от края на два
десетото столетие. А ние със 
"Златия” сме венчани преди по
вече от сто години и естествено 
е желанието ни да запазим брака 
и занапред. Световната си слава 
власинската хубавица дължи на 
немския лесничей от Берлин Не- 
1ти1|1 5ра1И.

може би това съм наследил от пра
баба ми, за която са ми разказвали, След това в друга тетрадка всичко 
че умеела да бае! това е обобщено заедно с това.

което съм прочел в литературата 
за лечебните билки. А прочел съм 
безброй книги и днес чета, сръб
ски, български...След това сам си 
правя комбинации от различни би
лки за различни болести.

- Значи идва човек При тебе и 
казва: ”Боли ме това и това, дай
те ми чай?”

- Е, не става точно така. Това 
става само за обикновена кашли
ца. А за да бъде лечението с чай 
колкото е възможно по-успешно, 
всеки трябва да има диагноза от 
лекар. Аз не мога да давам диаг
ноза, аз само се старая да помогна 
колкото мога. По принцип, ако се 
ползват лечебните билки като 
чай, не е задължително, че ще по
могнат, но е сигурно, че няма да 
има никаква вреда от тях.

- Вас, билкарите, Признаваш 
ли ви като лечители?

ме-
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Всички или почти всички 

билки в кутиите са събрани на 
територията на общината°1|

511 - През последно време има та- 
Почнеше да Приготвяше различ- кава тенденция. Но трябва да ка
пи видове Чай? Помогна ли ви ня- жа, че за да има успех и в лече- 
кои?

- Как се стигна до там да за-■ Ф 5?* ЧИ нието с билки (както и когато хо- 
-Казах, че билките просто ме днте на лекар), необходимо е съ- 

привличат от детството. Някой се четание от три неща: дисциплина, 
занимава със събиране на пощен- упоритост и преди всичко вяра в 
ски марки, аз пък събирам лече- успех от лечението, 
бни билки. Все пак непосредствен 
повод по-сериозно да започна да тайте някой от чаевете на Асен, 
се занимавам стова е злополуката, който напомня, че все пак в осно- 
която ми се случи през 1981 г., от вата на всяко синтетично лекар- 
която като последица имах увреж- ство е някоя или повече билки. Вп- 
дане на главата и силни болки в 'рочем, лечението с билки е много 
горната част на тялото. Въпреки по-старо от лечението с хапчета, 
всичко, тогава не опитах нито казва той на раздяла, 
едно хапче, а започнах да се леку
вам с разни видове чай. На прак
тика няма чай, който лично да не

5 ®
ВЛАСИНСКАТА

РАПСОДИЯ
киягеиом.

- Господа! - обърна се към ше- 
фонскпи колегиум доайенът Ил
иада. - Снързна пи опасна, труд-

И така, ако нещо ви боли, опи-
Деловите заключения на Ко

нсорциума „получиха сигнатура 
"строго поверително”. Към тях 
имаха пристъп единствено отбр
ани и най-доверенм лица. Така, 
че онова, което беше външна, 
достъпна на всяко око, заиима- 
вка на експедициите поотделно,

на, сложна, деликатна и отгово
рна мисия. За да обезпечим ней
ния успех, необходимо е най-на
пред да уточним ръководните 
принципи на нашия Консорци
ум. Според мен, такива са:

Протоко(ко)лист: С. К.

В следващия брой: 
Кои роли изпълняват останалите 

експедиции

1) Пълно взаимно доверие, 
безгранична взаимопомощ и ре- -съдържаше и скрити намерения.

Обзаведени с най-модерни съо-
А.Т.

шнтелпост в действията;
2) Строго спазване на тайната

КРЪСТОСЛОВИЦА 61 Съставил: Бооан Ппмитровза истинската цел на нашата ми
сия;

3) Постоянна будност и коо
рдинация между нашите разузн
авателни и охранителни органи;

4) Редовно консултиране и ра
змяна на сведения...

Водоравно: 1. Който не е скло
нен към насилие. 9. Прозвището на 
прочутия сръбски математик Мио- 
драг Петровия. 12. Духовен глава или 
ръководител у мюсюлманите (мп.ч.). 
13. Нереален, недействителен. 14. 
фамилното име на настоящия нем
ски футболен нациоиал Мемед. 15. 
Автомобил, който се управлява от 
пилотите във "Формула 1". 17. Тим, 
отбор. 19. Нужник (син.). 21. Чужде
странно женско име. 23.20 и 1 буква 
на азбуката. 24. Липса на ритъм 26. 
Историческо място край Нови Па- 

формулировка ма принципите, 3;,р. 27. Долен, подобен 
въобще с Вашите размишления, човек. 28. 12 и 14 буква на азбуката, 
а от своя страна предлагам сле- 29. Лично местоимение. 30. Свод над
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МЕТОД НА 
"МОЗЪЧНИТЕ 

АТАКИ"
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- Мистър Чинада - взе думата 
американецът проф. Тони Буч- 
ер - позволете едно допълнение. 
Напълно съм съгласен с Вашата

2423 © 25 26©

27© 28© © 29 ©
на животно

30 © © 31 32© 33©
отвори в стена (прозорец, врата) или 
между две опори. 31. Авто—знак за 
Пирот. 32. Тихомир Арсич. 33. 2 и 9 
буква на азбуката. 34. Голяма и много

дното - при нашите разисквания 
н обсъждания обезателно да пр
илагаме метода на "мозъчните 
атаки". Какви са преимущества
та на този метод? Всички изказ
вания, мнения, иден и възраже
ния - без изключение абсолютно 
всички - се приемат с еднакво 
уважение, равностойно, без иг
нориране п подценяване. Допу
скаме на мозъците свободно, без

34 35 36© 37 38©

39 40 © 4Т 42опасна змия, живееща предимно в 
Амазопия. 38. Град в Източна Сърг 
бия. 39. Отнасящ се до екран. 41. 
Продълговато място в ливада, което 

на едно минаване 
(мн.ч.). 43. Две същи гласни. 44. Пот-

4443 © .© © ©
човек окосява

върждава, удостоверява, пропаганди- 7. Езеро в Северна Америка. 8. Фа- рава. 29. Тази (сръб). 31. Порода дре- да се прави нещо. 37. Роден кът, ро- 
ра (сип.). милното име на френския външен бни коне. 32. Татко (гальовно). 33.

Отвесно: 1. Търсене на нещо ск- министър Юбер. 9. Името на хърват- Който е без обуща и чорапи. 35. Жеи- 
рито. 2. Писта в Италия, където се ския футоблен национал Бокшич. 10. ско име. 
провеждат състезания във "Формула Доктори (син.). 11. Женско име. 16.
1”. 3. Просто земеделско оръдие за Възпаление на ухото. 18. Овчари 
оране. 4. Единица за електрическо (син.). 20. Заплаха, заплашване. 22. 6

дина. 38. Опасна отровна змия. 40. 11 
и 1 буква ма азбуката. 42. 11 и 17

ограничения да разсъждават.
Все едно дали умно, мъдро, глу
паво, пернато, налудничаво или 
наглед нелогично. Практиката 
показва, че по такъв начин се 
добираме до най-добрите разре- съпротивление. 5. Футболист, играещ 
шенпи на поставените н обле-

36. Настроение, удоволствие буква на азбуката.

Решение на кръстословицата 60
_ _ __ . . Водоравно: V. Параван. 8. Искаме. 14. Полином. 16. Макиш. 17.

“ 30'^ ™ мзбукт- 25' Мслни«* Певици. 18. Амур. 20. ТЕ. 21. Или. 22. Тир,тор. 25. Патилия. 28. Соло. 30. 
н:, централно™ място в защитят,, на (срит). 2/. Желязна решетка или те- ИЛ. 32. ВА 33 он 34 35 Номвди 38 4аТор. 4М(ило1„„0
елин отбор. 6. Английско мъжко име. лен прибор з„ печене нещо на жа- И(ли.,). 42. Ариано. 45. "Долита". 47. Ар. 48. Яник. 49. Ася. 50. Омоним.МИ...
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СПОРТ СПОРТ ИН МЕМОРИАМ

ИЛИЯ-ЛИКА ПЕТРОВШАХМАТ
Има хора, чиято смърт е огромна загуба не само за близ

ките и семействата им, въпреки че тяхната болка е най- 
голяма и най-дълбока, а скърбящите им сърца са безутешни. 
Такива хора всеотдайно вграждат своите сили -и знания, 
творческите си заложби и умения в общия прогрес 
град. Това са те - видните граждани.

ЧЕТВЪРТИ МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР 
” ТОДОР-ТОША ПЕШЕВ” на своя

На 10 февруари т.г. в залата на ресторант ”Гаци- 
ното” се проведе четвъртия мемориален турнир по 
шахмат "Тодор-Тоша Пешев”. Участие

На 9 февруари 2001 година Димит
ровград загуби още един от плеядата 
видни граждани. На тоя ден престана 
да тупти сърцето на любимия учител и 
културен деец, на неуморимия обще
ствен и стопански деятел Илия-Лика 
Петров.

Роден е през 1931 година в село Пе- 
тачинци в многолюдно семейство. Ос
новно училище завършва в родното се
ло, а Учителска школа в Димитровгр
ад. Дълги години учителства в с. По- 

ганово, където се изявяват организаторските му способ
ности и става директор на училището. Неговата дейност е не 
само просветна, привличат го културните самодейности и 
оттам идва в Културния дом в Димитровград. Заглъхналата 
дейност съживява изцяло, внедрява нови облици и с то
плото си човешко отношение печели симпатиите на само
дейците.

Неговите кръгозори са по-широки и става един от осно
воположниците на побратимяването между Димитровград и 
Александровац Жупски. Срещите между тези два града ста
ват истински културни празници. Дейно работи и пръв ус
тановява културно сътрудничество със съседните на Ди
митровград общини в България: Сливница, Драгоман и Годеч.

Сетне стйва председател на Социалистическия съюз на 
града, почти редовен член е на ОК на СЮК и като обще
ствено-политически деец се стреми димитровградската сре-

Най-добър състезател от ШК "Цариброд” бе 
Анаталий Пецев на девето място с пет точки и на
града 200 динара. Най-стар състезател на турнира бе 
Бора Андрич, който също получи 200 динара, а най- 
добра -състезателка бе Анита Алексова. Най-добра 
пионерка е Тамара Йоцич, най-добър пионер Петър 
Кръстим. Организатор на турнира бе ШК "Цари
брод”,^ спонсори ОС, ГТП "Балкан”, "Панонияш- 
пед”, ”Огочар”,”Виновоче” от Пирот, 'Търгокоп”, 
Ненатекс и Пекара”. Наградите на състезателите 

връчи Михаил Иванов, председател на ИО на ОС и 
член на

взеха 28
състезатели и състезателки от Димитровград и Пи
рот, двама ФИДЕ майстори, десетина майсторски 
кандидати и други с висок рейтинг. Игра се ускорено 
с десет минути по състезател в 9 кръга по швейцарска 
система. Първия ход направи Мая Пешева, 
на покойния Тодор.

Ето и резултатите:
„ Първо място и 800 динара спечели Владимир 
Ионич от Пирот със 7 точки.

Второ място - 600 дин. спечели Бобан Николич 
също със 7 точки.

дъщеря

шахматния клуб. От името на клуба на децата 
на покойния Тоша скромни подаръци връчи Младен 
Алексов, председател на клуба.

Трето място и 400 дин спечели Георги Петров 
6,5 точки.

със.

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛЕН ТУРНИР НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГИМНАЗИСТИ

ВТОРИ КЛАС НАЙ-ДОБЪР
ПРИЯТЕЛСКА

СРЕЩА
Миналата седмица в залата на ОУ ”Моша Пияде” се 

по баскетбол на четирите класа на Димитровградската 
се игра по системата всеки срещу всеки.

След твърде интересни мачове първо място спечели отборът на 
„„ г-п ”п . , ” второкласниците, който регистрира три победи. В този отбор играха и

тя гаутш. СЦ Парк , зри- шеспша баскетболист,,: игрпещ, и за кадетния състав на БК 
шелн околО—100. Съдия. Тома "Димитровград-Панонияшпед”.
Марко« ош Дилштроагрид.

проведе турнир 
гимназия, койтоФК ” Балкански” - ФК ” Йедин

ство” (Б. Паланка) 4 : 1 (3 : 0)
Димитровград, 10 фенруири

да да се издигне над провинциализма.
Перспективата на своя край и своя град вижда в туризма. 

Става директор на туристическо-гостилничарската органи
зация "Балкан", която от едно изоставащо става твърде 
модерно предприятие, водеща организация в града. Едно
временно се занимава с жива обществено-политическа дейност.

Многобройните признания и награди са красноречиво 
доказателство за постиженията му в различни области.

Неосведомените ще запитат: как е възможно да бъде 
успешен и просветен деец, и обществено-политически ра
ботник, и културен деятел и добър стопански ръководител. 
Онези, които го познават, знаят обаче, че Илия Петров към 
всяка работа, към всяко задължение пристъпва отговорно 
и всеотдайно, не щади сили и знания, постоянно проучва и 
се самообразова и самопрофесионализира. При това при
тежава особен усет за комунициране, да общува с човека, да 
съдейства и да събеседва. Проявява особено разбирател
ство за чуждите грижи и доколкото има възможности по
мага на изпадналите в беда. През целия си живот се държи 
човешки - достойнство, което краси само силните хора.

Затуй раздялата с такива хора е още по-болезнена и 
трогателна. Само след личности с високи морални доброде
тели се чувства огромна и пуста празнина.

Приживе Илия-Лика Петров с делата си и с целия си свой 
живот принадлежи към дълбокохуманните и благородни 
хора.

_ ^ Второ място спечели отборът на трети клас с две победи и една
Голмийсшори: Емил Иаинои загуба. Трети бяха първокласниците с една победа и две загуби и
аъа 2 (ош души) и 9 минути, последни, четвърти - четвъртокласниците, които регистрираха три
Георгиен а 17 и Ценко« а 71 ми- загуби. 
пуши за ”Балкански”, а Мом- 
чилоаич а 64 минути за ”И един- 
сшао”.

Д.С.

На 9 февруари 2001 г. неочаквано 
загубихме нашия мил съпруг, баща, дя
до, брат и приятел

ИЛИЯ-ЛИКА ПЕТРОВ
Беше наша опора, бодреше ни, рад

ваше се на всеки наш успех. Умееше да 
цени истинските стойности и учеше ни 
да отделяме същественото от онова, 
което това не е. Обичаше живота. Жи
вееше почтено и достойствено. Така и 
завърши.

Почивай в мир. Винаги ще те обичаме.
Твоите: Оливера, Любица, Гида, Веса, Ваня, Деки, Ика, Аски, 

братя Милан, Пека, Станоя, многобройни роднини и приятели

ФК ” Балкански” Соколов, 
Димитров, Стоянов, Марков, 
Крумов, Ранголов, Д. Иванов, 
Гюров, Е. Иванов, Георгиев и С. 
Васов. Играха още Йовичич, 
Тодоров, Стойчев, Ценков, Б. 
Митов, Николов и Кръстев.

Във втората си контролна 
среща футболистите на "Балка
нски” напълно надиграха подм
ладения състав на "Йединство” 
от Бела паланка, член на Сръб
ска дивизия. Играта бе изключ
ително качествена дока го дома
кините играха с първия си съ
став, а след това темпото на иг-

Ст. н.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На своя скъп и незабравим кум

ИЛИЯ ПЕТРОВ
Последни привети 
от семейство Игови

рита падна.
Най-хубавия гол публиката 

видя в 41-та минута, когато Це
нков от 35 метра отбеляза че
твъртия гол за домакините.

Нашата мила майка, баба, леля, сес
тра и зълва

, ВЕРКА ЦВЕТКОВА
изпусна благородната си душа на 22 
януари 2001 година на 87-годишна въз
раст и ни остави да тъжим по нея до- 
като сме живи.

На 1 март 2001 година ще се навър
шат 40 ДНИ от нейната смърт. Каним 
роднини, съседи и приятели на тоя ден 

да дойдат на гробищата в с. Драинци да почетем заедно 
скъпата ни покойница и да й благодарим за 

майчинската обич и всичките добрини, които направи за нас.
Опечалени: син Станко, дъщеря Мара, внучета Нада, Цане, 

Сипвана, Ядранка и Лоне, зълви Агна,-Виола и Донка със 
семействата си, братанци Пенка, Стрян и Макария, сестра Раца, 

роднината Борис Богоев със семейството си и многобройни
племенници

Д. с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 февруари 2001 г. 

се навършава ЕДНА ГО
ДИНА откакто загубихме

На 17 февруари 2001 г. се навършват 
ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смърта на на
шата непрежалима съпруга, майка, све
кърва и баба

ЛЕВТЕРКА-ЛЕВКА ИВАНОВА 
С любов и тъга се прекланяме пред 

светлата ти памет.

паметта на

От най-милите

На 21 февруари 2001 г. се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия 
мил и незабравим съпруг, брат и пра
дядо

На 4 март 2001 година ще се навър
шат ТРИ ГОДИНИ от смъртта на моя 
незабравим съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН 
бивш адвокат от Босилеград 
Каня блиски и познати на тоя ден да 

посетим неговия вечен дом на босиле- 
градските гробища.

Хората казват, че времето лекува 
всичко, но моята тъга по теб, скъпи мой 

Владо, от ден на ден е по-голяма. Търся те навсякъде, търся 
те и когато плача, и когато се смея, но теб те няма.

Почивай в мир, Владо, в твоя роден Босилеград, който 
толкова много обичаше.

КИРИЛ ПЕТРОВ 
от Димитровград 

Времето минава, но тъгата остава в 
сърцата ни да ни мъчи, да ни кара да 
леем сълзи и да пазим светлите спо
мени за теб до края на живота си.

По този повод на 17 февруари т.г. в 
11 часа ще посетим гроба му на димитровградските гробища. 
Каним роднини и приятели да ни придружат.
Опечалени: съпруга Павлина, дъщери Даница и Златица, зетьове 

Райко и Йордан, внук, внучки, братя Иван и Георги и останали
роднини и приятели

КОСТАДИНКА
ГОГОВА

(Коца партизанката) 
Винаги ще си спомняме 

за теб и ще те обичаме.
Любица, Гида, Оливера, 

Спас и останали роднини Опечалената съпруга Анка

<Ж>16 февруари 2001 г.
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КУКУМЯВЧЕНЬЕМ
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У наше село ммаше йедън, окайемо га Кукумявката. Стоил 

Кукумявката. Тия прекор му надену бай Йеста Бировинът. 
Йеста окаше по чукарете за йедио, за друго, кига властта 
сакаше нещо да каже на селяците, ама тека да не ни гледа 
у очи:

"Ееей селяиье, ютре че се пран откуп на вълну_ Свак да 
донесе по пет рунааа_" - окаше он кока га деру. А тъгай 
власта не дереше ньега, а одра нас, селяците: те вълна, те 
жито, те моруз, те компире_ Тешко и горко на оиогойа що 
не донесе или па съкрийе нещо. Душеше тъгаи ома по 
въздухат и душеше* и кико за инат свакьи пут надуши: дали 
под лисник, дали у земи, дали под сено, шашнье, зад амбар, 
или зад ижу, чак и у горуту йе наодила йедио или друго!

Минуше годиие и от думу на думу, некико узнамо дека 
иейе власта имала толкова добър нос да нейе бил Йеста и 
не вой • подшушньувал кой куде кикво крийе! Нали от 
1гукарете све се види ко на длан.

Елем думата ми беше за Стоила Кукумявкуту. Щом изока 
Йеста от баират, а он търчи при чешмуту и почне да лелече: 
"Лелеее, ако узну вълнуту с кво че изплетемо на децата 
чорапци и ванелее_ Че измързну зимуска кико компирее-" 
И тека заповуйеше иакраят на свако оратенье,^ та човека

Йедиуш на 
отсече: "Доста бре,
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нашенски истошики ЛФОРИМИ вачаше съклет, демек слуша иочом кукумявку.
Йесту Бировииатога писну и му 
кукумявчи™ Не си ти най-сирома у селото!" Отъгай сви 
почеше да га окаю Кукумявката. И 
пред ньега, оти тъгай у наше село се веруйеше дека 
кукумявката йе злокобна птица и дойде ли вечер на нечий 
орей у дворат да кукумявчи, да се стедза тия да дочекуйе 
некою голему белю.

Еве слушам тия иеколко дъна кико кукумявчи Йеленко 
Терзията:

"51 не знам накуде све това че излезиес- Еве све скупсйее, 
а па рее ог нигдее_ Пензийете се баве два месец а а_"

"Брей све ли кукумявкье тека отужно заповую на1сраят?"
- запита се я/а кико он продължи да заповуйе све повече и 
повече и да развлачи на дълго, Не мого да се стърпим и га 
пита:
- "Па ти бай Йеленко, нали работи у Гьермаиию? Нема ли 
от девизете да си турил у ту влекат?"

"А не съм, я гь!^ однесо у бапкутуу™ Излъга се за голему

ЦЯЛА ЕВРОПА МИНАХ, 

ТАКОВА ЧУДО НЕ 

ВИДЯХ!

'Държава за чудо и при- 
каз - чудото на празните 

приказки.
*Където законите се 
гледат през пръсти, 

ръцете не се мият ре
довно.

*Как да въведем све
товната практика, 

когато тя не пасва на на
ционалната ни теория? 
•Политиците страдат от 

"синдрома на тоалет
ното казанче" - мислят 
се за Ниагарския во

допад.
•Пак сме на кръстопът - 
получен от пресичането 

на две безпътици. 
•Мълвата обича да се 
храни с журналисти.

ватише да се скланяю

На Свети Трифон - Зарезоя преди двадесетина години 
група царибродчани отишли в лозята да ги "зарежат” и 
добре се нарязали от старото вино. Пили, пеели и накрая 

да 'друсат” хоро сред лозята. После тръгнали 
заедно с музикантите към Цариброд, минали през Стро
шена чешма и центъра на града и се отправили към моте
ла да си допият.

Когато се изкачили на автопътя, решили и там да ”од- 
русат” едно хоро. Събули се боси и развъртели хоро по 
асфалтното платно на магистралата. По едно време от
към Желюша се задал голям български ТИР. Щом наб
лижил хорото, шофьорът спрял камиона, излязъл от него, 
запретнал ръкави и тръгнал към веселата компания. ”Са 
че има тепанье”, помислили си играещите царибродчани, 
опасявайки се, че водачът се е разсърдил поради задръ
стения път.

- Цяла Европа минах, такова чудо не видях! - въз
кликнал шофьорът и се хванал на "опашката”.

Разказал Перица Стойчев

започнали

каматуу-
"Добре де, ама еве давано вм по малко, па дооде и повс 

пензийе, ньи ви пак даваю у маркье?"
"Даваю нейе да не даваю, ама не стидзаа_"
"Оно никому не прелива, ама ти не си баш толко зле. 

Лооде ти парице от дру1у страну, ял от панталоне, ял от капу, 
от некою женску полу„"

"Е колко йе товаа? Не може да затиснеш ни йедну 
дупкуу_" • (

"Ма чуйем дека при тебе овея от бувлякат оставляю багаж. 
Немой да затискуйеш и тея_"

"ЕМанчоо, оста ре се_"
Видим я защо Йеленко кукумявчи, ама пс могу да му 

помогнем.

Петър КРИВЕНЧЕВ

После сречам и Рашу Тишляратога. И он кукумявчи,
му била пензията. Кига га пита колко че ми узне 

Да напрайи йедна врата и йедну пенджеру ако си дадем 
дъскьете, он ми рече толко, та истина ми се завърте.

"Па ако ти йе по-йевтино, а ти иди си узни вабричпа"! 
Видим я: несу толкова закасали

мънечка

Поспаланко
кико що кукумявче, ама 

по навику ли, по що ли научили да кукумявче па съв глас и 
да плаше народ. Оно да ни ие лъсно - иейе млого лъспо, све 
нещо недостидза, не може да га купиш, ама и нийе се беомо 
научили само да купуйемо. Скоро тува бео при йеднога 
приятеля, он има чак три телевизора - у сваку собу по йедън. 
Питуйем га защо су му три телевизора, а он ми каже: "На 
иедъният гледам я спорт, на другьият жената - 
на третият емнат - мърдогузицете. Ама еве на жепуту поче 
нещо да премотуйе и че требе да окам майстора. А съга 
майстор ока ли сее_"?

"Епа све се работи, кига му дойде време!" - ртко я.
ЦЕ, това времее че ни изедее_" - поче да кукумявч'и.
Тека или онака, времето си иде!" - реко и вати бравуту 

оти поче нещо да ми се обърча по мешинуту.

вилмовс, а
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